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5Вовед

Овој онлајн поимник во издание на НВО Инфоцентарот е на-
менет за новинарите, но и за сите оние кои го следат или се 
интересираат за процесот на вакцинација против КОВИД-19 
(COVID-19) во земјата и во светот.

Тој ги содржи и накратко ги објаснува основните и најважни 
информации поврзани со процесот на имунизација против 
КОВИД-19. Во него, по азбучен ред ќе ги најдете сите клучни 
термини, односно поими кои се поврзани со вакцинација-
та против КОВИД-19. Исто така, на едно место ќе може да ги 

прочитате основните и најважни информации за КОВИД-19, 
за САРС-КоВ-2 (Sars-CoV-2) и другите коронавируси, за фазите 
на производство на вакцини, за видовите антиковид-вакцини, 
како и да ги пронајдете линковите до релевантните и компе-
тентни извори на информации поврзани со имунизацијата.

Овој прирачник го подготви д-р Снежана Спировска Димевска, 
јазичната редакција е на Ема Маркоска Милчин, а уредник е 
Билјана Бејкова.  

ВОВЕД
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надворешните антигени, но само клетките кои се во состав на 
нашиот имун систем може да нѐ одбранат од инфекција. 

Со активирање на имуниот систем, се активираат и различни-
те клетки кои ја пренесуваат информацијата за антигенот кој 
навлегол во нашето тело, потоа следува размножување на 
одбранбените клетки кои произведуваат посебни молекули 
способни да го неутрализираат антигенот, т.н. антитела (проте-
инска компонента на имуниот систем која циркулира во крвта, 
го препознава туѓото тело и го неутрализира).

ИМУНИЗАЦИЈА, АНТИТЕЛА  
И ВИДОВИ ВАКЦИНИ

Најчестите патогени кои предизвикуваат болести кај човекот се 
вирусите, бактериите и габите. Секој од овие патогени има оп-
ределени делови во својата структура кои нашиот организам ги 
препознава како туѓи тела и на нив реагира со соодветен иму-
нолошки одговор. Тие делови се викаат антигени (молекули 
или супстанции кои предизвикуваат определена реакција од 
страна на нашиот организам во вид на имунолошки одговор). 
Секоја клетка во нашиот организам може да ги „препознае“ 
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Антителата се многу специфични кога е во прашање препо-
знавање на антигенот, односно дел од антигенот, бидејќи се 
врзуваат за него за да го елиминираат од организмот, односно 
да доведат до оздравување од определена инфективна болест. 
Клетките кои произведуваат антитела се викаат Б-лимфоцити 
(бели крвни зрнца). Освен Б-лимфоцитите, постојат и други 
клетки вклучени во „борбата“ со инфективниот агенс, а тоа се 
T-лимфоцитите – помошни лимфоцити и мемориски лимфо-
цити. Ако се случи инфекција со некој микроорганизам со кој 
нашиот имун систем веќе имал контакт (дали со заразување 
или преку имунизација), овие клетки стануваат многу брзо ак-
тивни, произведуваат голем број антитела и можат ефикасно 
да се „изборат“ со инфекцијата.

Имунизацијата е процес во кој се стекнува имунитет или отпор-
ност на некоја инфективна болест, и тоа преку администрација 
на вакцина. Вакцините може да бидат:

 � Инактивирани (содржат умртвени микроорганизми), 
како, на пример, вакцините против хепатитис А, грип, по-
лиомиелитис, беснило.

 � Живи атенуирани (содржат ослабени – атенуирани ми-
кроорганизми), како, на пример, вакцините против мор-
били, заушки, рубеола, ротавирус, жолта треска.

 � Информациски РНК (и-РНК / mRNA) (создаваат про-
теини од вирусите), како на пример, вакцината против 
КОВИД-19.

 � Рекомбинантни, конјугирани, полисахарадни (содр-
жат делови од микроорганизмите – протеини, шеќери или 
капсиди), како, на пример, вакцината против хемофилус 
инфлуенца, хепатитис Б, хуман папилома вирус и др.

 � Токсоидни вакцини (го содржат токсинот од микроорга-
низмите), како, на пример, вакцините против дифтерија 
и тетанус.

 � Векторски вирални вакцини (содржат модифициран 
вирус различен од тој против кој се прави вакцината како 
вектор) и тоа се вакцините против вирусите зика, грип, 
ХИВ и КОВИД-19.
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Вакцините се произведуваат во неколку фази и целата проце-
дура трае околу 10 години. 

Фаза 1 – Истражување и развој кога се идентификуваат со-
одветните вирусни протеини (антигени) што ќе се користат во 
составот на вакцините и која технологија ќе биде употребена.

Фаза 2 – Претклинички испитувања во кои се тестира безбед-
носта и ефикасноста на вакцините во лабораториски услови на 
клеточни култури, ткива и лабораториски животни. 

Овие две етапи во случајот со вакцините против КОВИД-19 
беа значително скратени бидејќи им претходеа многу години 

истражување на вакцините против вирусите САРС-КоВ (SARS-
CoV) и МЕРС-КоВ (MERS-CoV) кои се слични со новиот вирус 
САРС-КоВ-2 (SARS-CoV-2). Исто така, за ова беа потребни 
огромни финансиски средства и спроведување на фазите во 
краток временски период и паралелно една со друга. Но без 
разлика на забрзувањето на фазите, вакцините, сепак, мора да 
ги поминат сите испитувања и ригорозните проверки пред да 
бидат пуштени во употреба.

Фаза 3 – Клиничко испитување кога вакцината се тестира на 
луѓе. Во оваа фаза има неколку етапи. Во првата, вакцината се 
дава на определен број доброволци за да се тестира нејзината 

ФАЗИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ВАКЦИНИТЕ
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безбедност и ефикасност, но и да се утврди соодветната доза. 
Во втората етапа, во која се вклучени неколку стотици добро-
волци, се тестира ефикасноста на вакцината според старосни 
групи. Во третата етапа, вакцината се тестира на околу илјада 
луѓе, притоа еден дел ја примаат вакцината, додека други-
те спаѓаат во т.н. контролна група. Оваа фаза трае најдолго 
бидејќи мора да се пронајдат доволен број доброволци и 
тие мора да се следат подолг временски период, за да може 
вакцината да дејствува и за да се забележат разликите меѓу 
појавувањето на болеста во двете групи. На ваков начин се оп-
ределува ефикасноста, односно делотворноста на вакцината. 
Во оваа фаза, исто така, се испитуваат и сите несакани ефекти 
кои може да се појават.

Фаза 4 – Одобрување и пуштање во промет, при што сами-
от процес на одобрување може да трае многу долго поради 
бирократски процедури. Во случајот со вакцината против 
КОВИД-19, овие процедури беа поедноставени и скратени во 
разумен рок, сѐ со цел одобрувањето да биде по итна постапка 
поради пандемијата. Олеснителна околност е тоа што сите на-
учни истражувања и сознанија во врска со вакцините против 
КОВИД-19 се анализираат паралелно со клиничките истражу-
вања.

Фаза 5 – Мониторинг или фаза на постмаркетиншко следење 
на вакцините. Во оваа фаза се забележуваат сите позитивни, 
но и негативни ефекти од вакцините, во подолг временски пе-
риод и на огромен број поединци кои ќе ја примат вакцината.

Бидејќи вакцинирањето против КОВИД-19 започна неодамна, 
засега нема многу информации за долготрајноста на имуните-
тот што го создаваат вакцините. 

Во оваа фаза, исто така, потребно е луѓето кои ја примиле вак-
цината да ги пријават кај своите матични лекари или кај на-
длежните институции сите несакани ефекти од вакцините. На 
ваков начин се собираат и анализираат веродостојни подато-
ци поврзани со несаканите ефекти од вакцините.

Вакцините против КОВИД-19 ги имаат поминато сите во-
обичаени фази со кои се утврдува нивната безбедност и 
ефикасност и не се разликуваат од вакцините против други 
микроорганизми, кои се веќе во употреба.

Глобалната пандемија го потенцираше значењето на на-
учните истражувања, но и фактот дека за нив се потребни 
големи финансиски средства, кои доколку се обезбедат на-
времено може да овозможат создавање вакцини во многу 
пократок временски период од вообичааениот.
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Коронавирусите се голема фамилија на вируси кои најчесто 
предизвикуваат лесни до средно тешки респираторни инфек-
ции, како што се настинките. Денес се познати неколку стотици 
коронавируси кои циркулираат меѓу животните (свињи, ками-
ли, мачки и лилјаци). Понекогаш овие вируси „прескокнуваат“ 
на човекот и можат да предизвикаат болест. Во последните две 
децении се појавија три нови коронавируси, многу опасни за 
човекот, а чии првични резервоари беа животните. 

Вирусот САРС-КоВ се појави во ноември 2002 година и предиз-
викува тежок акутен респираторен синдром (severe acute 
respiratory syndrome – SARS). Овој вирус исчезна во 2004 годи-
на. Подоцна, во 2012 година, се појави вирусот МЕРС-КоВ чиј 
првичен резервоар беа камилите. Тој го предизвикува сред-

ноисточниот респираторен синдром (middle east respiratory 
syndrome – MERS). Сѐ уште може да се појават спорадични и 
локализирани епидемии. 

Ширењето на овие вируси беше спречено со строги хигие-
но-епидемиолошки мерки. Од САРС беа заболени вкупно 8.500 
луѓе, додека од МЕРС – 2.600. Третиот коронавирус се појави во 
декември 2019 година во Кина и е наречен САРС-КоВ-2 (SARS-
CoV-2), и тој предизвикува исклучително сериозни форми на 
инфекција, а болеста се вика КОВИД-19 (COVID-19). За разлика 
од своите претходници, овој коронавирус има далеку поголе-
ма преносливост и поради тоа се шири со енормна брзина. 
Светската здравствена организација (СЗО / WHO) прогласи 
глобална пандемија на 11 март 2020 година.

САРС-КОВ-2 И ДРУГИТЕ 
КОРОНАВИРУСИ
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СИМПТОМИ
Најчести симптоми кај заболените од КОВИД-19 се:

 � Кашлица

 � Зголемена телесна температура

 � Недостиг од воздух (диспнеjа)

 � Нагло губење мирис и вкус или промени во вкусот

Од останатите помалку специфични симптоми, болните од КО-
ВИД-19 може да имаат главоболка, треска, болки во мускулите, 
умор, повраќање и пролив.

Кај релативно здравите индивидуи, симптомите се обично 
умерени и се развиваат постепено. Исто така, луѓето може да 
се инфицирани, а да не развијат никакви симптоми (асимпто-
матски пациенти).

Најголемиот број од заразените го поминуваат вирусот без 

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
ЗА КОВИД-19 
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посебно лекување, само со мирување. Помал број од инфи-
цираните ќе добијат тежок облик на болеста. Многу е важно 
навреме да се препознае влошувањето на симптомите, за да 
се избегнат натамошни компликации или пак смрт.

Тешките облици на болеста се манифестираат со воспаление 
на белите дробови од двете страни, акутен респираторен 
симптом, оштетување на бубрежната функција, сепса и сеп-
тички шок. Овие болни имаат потреба од болничко лекување.

КОВИД-19 не е грип, без разлика што спаѓа во респираторните 
вируси. Поради неговиот подолг инкубациски период од 1 до 
14 дена, за разлика од грипот кај кого инкубацијата изнесува 
5 – 6 дена, се очекуваше тој да не се шири брзо. Но, негови-
от „репродукциски број“ – Р (R) (број на луѓе што понатаму 
ги заразува еден инфициран човек) изнесува меѓу 2,4 и 3,1, 
додека кај сезонскиот грип истиот изнесува 2. За разлика од 
грипот, КОВИД-19 има и повисока стапка на морталитет. Спо-
ред некои истражувања, таа изнесува 0,8 проценти од сите 
потврдени случаи, а старите и луѓето со хронични болести 
спаѓаат во најризичната категорија. Стапките на морталитет кај 
пациентите на кои им е потребно болничко лекување се три-
пати повисоки во однос на пациентите со грип. Децата имаат 

поголема отпорност кон вирусот и го поминуваат со полесна 
клиничка слика.

НАЧИН НА ПРЕНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ
Новиот коронавирус се шири преку близок контакт со заболе-
но лице. Пренесувањето е преку капки кои заболениот ги ис-
фрла со кашлање и кивање. Вирусот кој го има во капките од 
секретот навлегува во устата, носот и очите кај лицата кои се во 
непосредна близина на заболениот (на оддалеченост помала 
од 1 метар). Главни начини на пренесување на вирусот од едно 
заразено лице се преку:

 �  Плунката, со кашлање и кивање

 �  Директни лични контакти (гушкање, бакнување)

 �  Рацете – на пример, кога со загадени раце (сé уште неиз-
миени) се допира устата, носот или очите

 � Допирање површини на кои се наоѓа вирусот

 � Фекална контаминација (ретки случаи).
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ВЕКТОРСКИ ВАКЦИНИ
Овие вакцини се произведени со технологија која вклучува т.н. 
вектор – тоа се честички од аденовирус кои се изменети и во 
себе ја носат информацијата само за антигенот, а не за целиот 
вирус против кој се врши имунизацијата. Вака конструиран, 
овој вектор не содржи гени за размножување на вирусот и е 
безбеден за нашиот организам бидејќи нема опасност од за-
разување.

Во случајот на САРС-КоВ-2, во векторот се наоѓа ген за про-
теинот С на вирусот. Нашите клетки го користат тој ген за да 
произведат вирусен протеин С. Понатаму, клетките на нашиот 
имунолошки систем го препознаваат С-протеинот како туѓо 
тело (антиген) и го активираат имунолошкиот одговор – соз-
давање антитела. Ако претходно вакцинирано лице дојде во 
контакт со вирусот, имунолошкиот систем брзо го препознава 
и се „бори“ против него со тоа што го неутрализира пред да 
успее да се „врзе“ за нашите клетки.

ВИДОВИ ВАКЦИНИ 
ПРОТИВ КОВИД-19
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CHADOX1-SARS-COV-2/VAXZEVRIA
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GAM-COVID-VAC/SPUTNIK V
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Технологијата на производство на векторски вакцини е веќе 
долго време во употреба, како, на пример, против Ебола, а сега 
се користи и за вакцините против коронавирусот. Овие вакци-
ни се покажале како прилично ефикасни и со релативно ниска 
стапка на несакани ефекти.

Во векторски вакцини спаѓаат ChAdOx1-SARS-COV-2/Vaxzevria, 
на производителот AstraZeneca, University of Oxford и Gam-
Covid-Vac/Sputnik V, на производителот The Gamaleya Research 
Institute of Epidemiology and Microbiology, како и JNJ-78436735/ 
Ad26.COV2.S на производителот Johnson&Јohnson.

И-РНК (MRNA) ВАКЦИНИ 
Молекулите на информациската РНК (рибонуклеинска кисе-
лина) му служат на нашиот организам за препишување гени, 
т.е. за производство на протеини врз основа на генетска ин-
формација. 

Вакцините од овој тип содржат информациска РНК која пре-
несува информација за производство на протеинот С на ви-
русот САРС-КоВ-2. За транспорт на молекулата на и-РНК до 

внатрешноста на нашите клетки се користат липидни нано-
честички (масни капки). Со помош на механизмот кој служи за 
производство на протеини, нашите клетки почнуваат да про-
изведуваат вирусен протеин С. Клетките на имуниот систем го 
препознаваат тој протеин како антиген и создаваат антитела за 
одбрана.

Употребата на оваа вакцина се смета за сигурна бидејќи про-
цесот на производство на протеинот трае кратко, по што моле-
кулата на и-РНК се разградува и се отстранува од организмот и 
нема можност за интеграција во нашите гени. Оваа технологија 
е релативно нова во полето на вакцините, но не е прв пат да се 
употребува во хуманата медицина. Таа досега се користела за 
некои имунотерапии во лекување определени видови канцер 
и се покажала како сигурна и ефикасна. Една од предностите 
е и таа што за ваков тип вакцини е потребно пократко време 
за да се направат, за разлика од традиционалните векторски 
вакцини, но овој процес е многу поскап.

и-РНК-вакцини се BNT162b1 /BNT162b2 Biontech/Pfizer и 
mRNA-1723 Moderna.
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BNT162B1 /BNT162B2 BIONTECH/PFIZER

ТИП НА ВАКЦИНА
Содржи информациска рибонуклеинска киселина (iRNK),  која ги пренесува информациите 
за производство на  S протеинот на вирусот SARS-CoV-2.  За транспорт на молекулата на iRNK 

до внатрешноста  на клетките се користат липидни нано честички (масни капки).
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ВАКЦИНИ ОД ИНАКТИВИРАН ВИРУС
Вакцините од инактивиран вирус содржат честички од вирусот 
кои се одгледуваат и растат на клеточни култури во контроли-
рани лабораториски услови, а потоа се третираат со висока 
температура или хемикалии за да се намали нивната инфек-
тивност. На овој начин се развиени вакцини против многу бо-
лести, вклучително и хепатит А, полиомиелитис (детска пара-
лиза), беснило и други. 

Инактивираните вирусни честички не можат да се размно-
жуваат во организмот, односно нема опасност од инфекција. 
Ваквата вакцина ја содржи целосната вирусна честичка, што 
значи дека сите протеини на вирусот САРС-КоВ-2 се присутни, 
но генетскиот материјал е инактивиран, а со тоа е исклучена 
можноста да бидат заразени човечките клетки и вирусот да се 
размножува. Клетките на нашиот имун систем ги препознаваат 
вирусните протеини (антигени) и го активираат имунолошкиот 
одговор со создавање антитела.

Вакцини од инактивиран вирус се BBIBP-CoV Sinopharm и 
CoronaVac Sinovac.
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BBIBP-COV SINOPHARM

ТИП НА ВАКЦИНА
Инактивиран SARS-CoV-2 вирус кој е инокулиран  вo култура на Веро клетки 

(Vero Cell),  спакуван е во дози после процес на култивирање,  деактивирање, 
прочистување и адсорпциjа на адјувант.
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CORONAVAC SINOVAC

ТИП НА ВАКЦИНА
Инактивиран SARS-CoV-2 вирус кој е инокулиран  вo култура на Веро клетки 

(Vero Cell),  спакуван е во дози после процес на култивирање,  деактивирање, 
прочистување и адсорпциjа на адјувант.
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Министерство за здравство: 

 � http://zdravstvo.gov.mk/ 
 � https://vakcinacija.mk/

Институт за јавно здравје (ИЈЗ): 
 � https://www.iph.mk/ 

Агенција за лекови и медицински средства (МАЛМЕД): 
 � https://malmed.gov.mk/ 

УНИЦЕФ Северна Македонија: 
 � https://www.unicef.org/northmacedonia/what-you-

need-know-about-covid-19-vaccine 

ВО ЕВРОПА И СВЕТОТ 
Светска здравствена организација: 

 � https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/covid-19-vaccines  

ЛИНКОВИ ДО РЕЛЕВАНТНИ 
ИЗВОРИ НА ИНФОРМАЦИИ

http://zdravstvo.gov.mk/
https://vakcinacija.mk/
https://www.iph.mk/
https://malmed.gov.mk/
https://www.unicef.org/northmacedonia/what-you-need-know-about-covid-19-vaccine
https://www.unicef.org/northmacedonia/what-you-need-know-about-covid-19-vaccine
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
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Европска Унија: 
 � https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/

coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-
europeans_en

Европска медицинска агeнција (ЕМА): 
 � https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/

overview/public-health-threats/coronavirus-disease-
covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines 

Администрација за храна и лекови на САД: 
 � https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-

response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-
vaccines 

Блумберг:
 � https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-

tracker-global-distribution/ 

Our world in data, Global change data lab: 
 � https://ourworldindata.org/covid-vaccinations 

ОБСЕ: 
 � https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/

enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-
role-of-governments-eae0ec5a/ 

Immunization Action Coalition: 
 � https://www.immunize.org/covid-19/ 

Centers for disease control and prevention: 
 � https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

British Medical Journal: 
 � https://www.bmj.com/coronavirus

PubMed database: 
 � https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Nature: 
 � https://www.nature.com/

The Lancet: 
 � https://www.thelancet.com/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/
https://www.immunize.org/covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.bmj.com/coronavirus
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.nature.com/
https://www.thelancet.com/
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А
Адјувант
Адјувант е состојка која се користи во некои вакцини за да го 
засили имунолошкиот одговор, односно ѝ помага на вакцина-
та да „работи“ подобро. Овие состојки се користат во вакцини-
те повеќе од 70 години.

Анафилакса
Сериозна алергиска реакција кој се случува веднаш по при-
мањето некој лек, вакцина или храна. Симптомите може да 
вклучуваат отежнато дишење, губење на свеста и намалување 
на крвниот притисок. На лицето му е потребна итна медицин-
ска помош бидејќи тоа може да биде животозагрозувачка си-
туација.

РЕЧНИК НА  
ОСНОВНИ ПОИМИ 
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Антигени
Mолекули или супстанции од различни патогени (бактерии, 
вируси или паразити) кои предизвикуваат определена реак-
ција од страна на нашиот организам во вид на имунолошки 
одговор. Секоја клетка во нашиот организам може да ги „пре-
познае“ надворешните антигени, но само клетките кои се во 
состав на нашиот имунолошки систем може да нѐ одбранат од 
инфекција со создавање антитела кои се борат против анти-
гените. 

Антитела
Посебни молекули способни да го неутрализираат антигенот, 
т.н. антитела. Антителата се многу специфични кога станува 
збор за препознавање на антигенот, односно дел од антигенот, 
бидејќи се врзуваат за него за да го елиминираат од органи-
змот, односно да доведат до оздравување од определена ин-
фективна болест. 

Асимптоматски 
Лице кое не покажува или нема знаци на инфекција.

Атенуирана вакцина 
„Живa“ вакцинa во која се користат ослабени (атенуирани) ми-
кроорганизми кои предизвикуваат болест. Тие создаваат силен 
и долготраен имунолошки одговор. Такви се вакцините против 
морбили, заушки, рубеола, ротавирус, жолта треска и др.

Б
Бустер-вакцина (дополнителна)
Дополнителна вакцина која се дава по целосната вакцина за 
да се подобри имунитетот или да придонесе имунитетот да 
трае подолго.
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В
Вакцина
Вид лековито средство кое му помага на имунолошкиот систем 
да се бори против определени микроорганизми и да се спре-
чи болест. Вакцините обично се даваат пред лицето да биде 
изложено на микроорганизмите. Секоја вакцина го поттикнува 
имунолошкиот систем да создава антитела против микроорга-
низмите.

Вакцина врз основа на протеини
Содржи безопасни делови (протеини) од микроорганизмите 
наместо целиот микроорганизам. Откако ќе се вакцинираме, 
нашите тела препознаваат дека протеинот не треба да е таму и 
создаваат крвни клетки наречени Т-лимфоцити и антитела кои 
ќе запаметат како да се борат против микроорганизмот ако во 
иднина бидеме повторно изложени на истиот вирус.

Вакцинирање
Давање вакцина за да му се помогне на имунолошкиот систем 
да изгради заштита против определена болест. Вообичаените 
термини кои се користат се „shot“, „jab“, „needle“ и „inoculation“.

Векторски вирални вакцини
Вакцини кои содржат модифициран вирус различен од тој 
против кој се прави вакцината како вектор, и тоа се вакцините 
против вирусот зика, грип, ХИВ и КОВИД-19.

Виала 
Шишенце, мал сад во кој се чува лек.

Г
Гласник рибонуклеинска киселина  
(messenger RNA/ mRNA) 
види Информациска рибонуклеинска киселина (и-РНК)
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Грешка при давање доза
Кога лекарствата се даваат во погрешни количини, во погреш-
но време или на погрешно лице.

Д
Двоумење за вакцина
Кога некој не е сигурен за определена вакцина и одложува или 
одбива да ја прими вакцината која е на располагање.

Делтоид
Мускул во горниот дел на раката каде што се става вакцина.

Доза 
Количина на лекарство или вакцина што треба да се земе.

Е
Елиминирање инфекција
Нула случаи на инфекција во определена географска област 
(т.е. земја). На пример: мали сипаници во Северна Македо-
нија.

Епидемија
Широко распространета заразна болест, односно брзо зголе-
мување на бројот на заразени лица во една заедница во опре-
делено време. Појава на повеќе случаи од вообичаено. 

Ефикасност (стапка на ефикасност)
Колку добро дејствува вакцината во текот на истражувањето. 
Мерка која се користи за да се опише колку е добра вакцината 
во спречувањето на болеста.
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И
Изложеност 
Контакт со инфективни агенси (бактерии или вируси) на начин 
кој овозможува пренос и ја зголемува веројатноста за заболу-
вање.

Имунизација
Постапка за стекнување имунитет за некоја инфекција, обично 
преку вакцинирање. 

Имунитет
Присуството на некаков имунитет овозможува да не се раз-
болеме или да не се инфицираме кога сме изложени на некој 
микроорганизам. Организмот го гради имунитетот или преку 
контакт со некој микроорганизам или со вакцинирање. Наши-
от имунолошки систем има „меморија“ – тој може да ги памети 
микроорганизмите на кои бил претходно изложен и знае како 
да се одбрани од нив. 

Имунитет на стадо
Кога повеќето лица во една заедница имаат заштита од инфек-
ција. Високиот степен на заштита го отежнува пренесувањето 
на микроoрганизмите од едно лице на друго. Ова може успеш-
но да го спречи ширењето на болеста во заедницата.

Имунолошки одговор
Имунолошки одговор е начинот на кој нашето тело препознава 
и се брани од бактерии, вируси и други супстанции кои се туѓи 
и штетни.

Имунолошки систем
Комплексна мрежа на клетки и протеини задолжени за откри-
вање и убивање микрoоргaнизми заради заштита од инфек-
ции и болести. Вклучува создавање антитела кои се движат низ 
крвта, ги препознаваат и напаѓаат туѓите супстанции какви што 
се бактериите и вирусите и се прикачуваат за нив. 
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Имуносупресија
Кога имунолошкиот систем не е во состојба да го заштити те-
лото од болести. Оваа состојба може да биде предизвикана 
од болест (како ХИВ-инфекција или рак) или од определени 
лекови (како оние што се користат во хемотерапијата). Пое-
динците чиј имунолошки систем е компромитиран не треба да 
примаат живи, атенуирани вакцини.

Инактивирана вакцина
Вакцина која се прави од микроорганзими кои се „мртви“. Ми-
кроорганизмите се „убиваат“ со топлина или хемикалии. Кога 
овој „мртов“ микроорганизам се внесува во телото со вакцина, 
тој му помага на нашиот имунолошки систем да научи како да 
го елиминира, без да бидеме изложени на ризик од заболу-
вање.

Информациска рибонуклеинска киселина 
(и-РНК)
Информациската РНК, наречена уште и гласник РНК (Messenger 
RNA/mRNA), е вид мала молекула која им дава инструкции 

на нашите клетки како да создаваат протеин. Молекулата на 
и-РНК им кажува на нашите клетки како да состават посебен 
протеин користејќи ги градежните блокови (наречени амино-
киселини). Во нашето тело имаме многу милиони молекули 
на и-РНК во секое време – сите тие се користат за создавање 
протеини.

Инциденца
Статистички термин што се користи во епидемиологијата за да 
се изрази бројот на новозаразени на милион жители, во оп-
ределен временски период. Овој податок главно се однесува 
на една календарска година, иако тоа можеби не е случај. Се 
изразува како бројка или процент.

Инциденцата е еден од индикаторите што се користат за про-
ценка на здравјето на населението.

и-РНК-вакцини 
Вакцините и-РНК (mRNA) содржат информациска или гласник 
РНК (mRNA) која пренесува информација за производство на 
протеинот С на вирусот САРС-КоВ-2. Молекулите на информа-
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циската РНК (рибонуклеинска киселина) му служат на нашиот 
организам за препишување гени, т.е. за производство на про-
теини врз основа на генетска информација. 

Овие вакцини ги учат нашите клетки како да создаваат безопа-
сен протеин – или само еден дел од протеин. Овој протеин го 
активира имунолошкиот одговор кој потоа создава антитела. 
Антителата нѐ заштитуваат од тешка клиничка слика на болеста 
ако вистинскиот вирус влезе во нашите тела.

Искоренување/истребување
Нула случаи на присуство на некој микроорганизам во целиот 
свет. На пример: големи сипаници.

К
Клиничко испитување
Вид истражувачка студија. Лицата вклучени во истражувањето 
добиваат нова вакцина или лек, или се наоѓаат во контролната 

група. Лицата во контролната група може да примат различна 
вакцина или плацебо (супстанција која нема никакво влијание 
врз телото). Лицата кои учествуваат во клиничкото испитување 
обично не знаат во која група се наоѓаат. Научниците ги тести-
раат безбедноста и придобивките од некоја нова вакцина или 
лек.

Комбинирана вакцина
Комбинација од две или повеќе вакцини кои може да се даваат 
индивидуално или заедно во една инјекција.

Коморбидитет
Се однесува на повеќе нарушувања кои се јавуваат кај иста 
личност (види „морбидитет“).

Конјугирана вакцина
Спојување на две соединенија (обично протеин и полисаха-
рид) за да се зголеми ефикасноста на вакцината.
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Контраиндикација
Состојба кај примателот која го зголемува ризикот од сериозна 
несакана реакција.

Култура на клетки
Одгледување клетки од растително или животинско потекло во 
вештачка средина за да можат да растат и да се размножуваат. 
Се користат во добивањето состојки за вакцината. 

Л
„Ладен ланец“
Транспорт и складирање на вакцините на соодветна темпера-
тура.

Липиди
Липиди се масни клетки кои се користат при создавање зашти-
тен меур околу и-РНК, во и-РНК-вакцините. и-РНК е вид мала 

молекула. Таа е многу слаба и брзо се распаѓа во организмот 
ако не е заштитена. Откако и-РНК-молекулата ќе влезе во клет-
ката, таа се распаѓа во неа.

М
Мемориска клетка
Група клетки кои му помагаат на телото да се одбрани од бо-
лести преку сеќавање на претходната изложеност на микро-
организмите (на пример, вируси или бактерии). Овие клетки 
се способни да реагираат брзо кога микроорганизмите му се 
закануваат на телото.

Морбидитет 
Морбидитетот е секоја физичка или психолошка состојба што 
е надвор од доменот на нормалната благосостојба. Терминот 
морбидитет често се користи за опишување болест, оштету-
вање или деградација на здравјето, особено кога се однесува 
на хронични болести и болести поврзани со возраста кои може 
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да се влошат со текот на времето. Колку е поголем морбидите-
тот, толку пократок може да биде животниот век.

Мутација на вирус (варијација)
Многу мали промени во генетските информации во 
внатрешноста на вирусот. Тие може да се јават кога вирусот се 
размножува или прави свои копии.

Н
Намалување на имунитетот
Губење на заштитните антитела со текот на времето.

Несакани ефекти
Секоја неочекувана или непожелна реакција или последица 
по примање вакцина.

Неутрализирање
Начин на кој нашиот имунолошки систем може да нѐ заштити 
од инфекција. Нашиот имунолошки систем создава антитела 
кои се „лепат“ на површината на вирусот. Кога вирусот ќе се 
обиде да се „залепи“ на површината на нашите клетки, анти-
телата се активираат и го спречуваат вирусот да влезе во клет-
ките. Тие, исто така, им помагаат на другите делови од имуно-
лошкиот систем да го препознаваат и уништуваат вирусот.

П
Пандемија
Ширење на нова болест во сите земји во светот.

Пасивен имунитет
Заштита од болести преку антитела произведени од друго чо-
вечко суштество или животно. Пасивниот имунитет е ефикасен, 
но заштитата е генерално ограничена и се намалува со текот 
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на времето (обично неколку недели или месеци). На пример, 
мајчините антитела се пренесуваат на доенчето пред раѓање-
то. Овие антитела времено го штитат бебето, во првите 4 – 6 
месеци од животот.

Патоген
Микроорганизам кој може да предизвика болест ако се зара-
зиме, на пример, од вирус.

Плацебо
Супстанција или медицински третман коj нема никаков ефект 
врз луѓето.

Полисахаридна вакцина
Вакцина која содржи долги нишки на молекули со шеќер, кои 
изгледаат слично како површината на некои видови бактерии. 
Полисахаридните вакцини се достапни за пневмококни боле-
сти (на пример, пневмонија).

Преваленца
Број на случаи на болест (нови и постојни) во рамки на една 
популација, во даден временски период.

Претклиничко тестирање
Истражување кое се изведува пред клиничкото тестирање. Со 
истражувањето се утврдува дали вакцината е безбедна да се 
тестира на луѓе. Како дел од тестирањата на вакцините против 
КОВИД-19, животинските модели вклучуваа експерименти на 
животни (на пример, глувци и мајмуни макаки).

Р
Реактогеност
Група реакции кои често се јавуваат по вакцинирање. Во овие 
реакции спаѓаат болка, црвенило или оток околу местото на 
убод. Лицето може да се чувствува уморно, да има зголеме-
на телесна температура или главоболка. Ова се знаци дека 
дејствува имунолошкиот одговор.
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Регулаторно тело
Владина организација која одлучува кои вакцини ќе се одо-
брат и законски ќе се користат во една земја.

Рековалесцентна плазма
Плазмата е течниот дел од крвта. Може да се земе од лице по 
прележана инфекција. Течноста содржи антитела против ми-
кроорганизмите. Понекогаш, оваа плазма може да им се даде 
на други лица за да се спречи тие да се разболат или за да им 
се помогне во лекувањето. 

С
САРС-КоВ-2 (SARS-CoV-2)
Официјално име на вирусот кој ја предизвикува болеста по-
зната како КОВИД-19 (COVID-19). Спаѓа во фамилијата наре-
чена коронавируси.

Сероконверзија
Развој на антитела во крвта на поединец кај кого претходно не 
биле откриени антитела.

Серологија 
Мерење на концентрацијата на антитела (имунолошки проте-
ини) кои се присутни во крвта.

Спајк (шилест) протеин 
види Шилест (спајк) протеин

Стапка на смртност
Број на смртни случаи кои се јавуваат поради определена ин-
фекција или состојба.
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Т
Трансмисија
Способност на вирусот да се пренесе од едно лице на друго.

Ш
Шилест (спајк) протеин
Коронавирусите имаат остри израстоци (испупчувања) на нив-
ната површина. Овие израстоци се наречени шилести (спајк) 
протеини. Со нивна помош вирусот навлегува во човечката 
клетка. 

Шишенце со повеќекратна доза
Едно шишенце содржи повеќе од една доза лекарства или вак-
цина.
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