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Rezumat 

    Înțelegerea memoriei imunologice la SARS-CoV-2 este esențială atat pentru îmbunătățirea 

diagnosticului și a vaccinurilor cat și pentru evaluarea evoluției viitoare a pandemiei COVID-19. 

Descifrarea complexității memoriei imunologice fata de SARS-CoV-2 este esențială inclusiv 

pentru obținerea de informații privind durata imunității protectoare împotriva reinfecției cu 

SARS-CoV-2 și a bolii COVID-19 secundare. Pentru analiza compartimentelor memoriei 

imunologice circulante fata de SARS-CoV-2  s-au folosit 254 probe provenind de la 188 subiecti 

cu  COVID-19 si 43 probe la ≥ 6 luni după infecție. S-au masurat simultan anticorpii circulanți, 

celulele B de memorie specifice SARS-CoV-2 , celulele T CD8+ de memorie și celulele T CD4+ 

de memorie specifice pentru SARS-CoV-2. Aceste componente ale imunitatii au fost studiate la 

scurt timp de la debutul infectiei până la 8 luni. La nivel de populație titrurile IgG Spike au fost 

durabile, cu scăderi modeste la 6-8 luni de la debutul simptomelor(PSO). Celulele B de memorie 

specifice Spike au fost mai numeroase la 6 luni decât la 1lună PSO. Celulele T CD4+ si celulele 

T CD8+ specifice  SARS-CoV-2 au scazut cu un timp de injumatatire t1/2  de 3-5 luni. Studiul 

integrat al anticorpilor, celulelor B de memorie, celulelor T CD4+ si celulelor T CD8+  de 

memorie specifice SARS-COV-2 a aratat ca fiecare componenta a memoriei imune  fata de 

SARS- CoV-2 a  prezentat o cinetica distincta. S-a constat o eterogenitate in amplitudinea 

raspunsurilor adaptative la SARS-CoV-2 care persista in faza de memorie imunologica. Prin 

urmare este posibil ca o fracțiune din populația infectată cu SARS-CoV-2 cu memorie imună 
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scăzută să devină susceptibilă  la reinfectie. În timp ce sexul pacientului poate contribui la 

gravitatea bolii si la eterogenitatea memoriei imunologice, sursa multor eterogenități ale 

memoriei imunologice la SARS-CoV-2 este necunoscută și merită o examinare suplimentară. 

Este posibil ca la unii indivizi eterogenitatea  sa derive  de la o incarcatura virală cumulativă 

scăzută sau de la un inocul inițial mic. Datele actuale arată ca în cel puțin 3 compartimente 

imunologice, memoria imunologica a fost măsurabila la ~ 95% din subiecți intre 5-8 luni PSO, 

indicând ca la majoritatea indivizilor  imunitatea durabilă împotriva bolii COVID-19 secundare 

este posibila. 

 
 


