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Какво крие физиката на бъдещето
според Мичио Каку?
Автор: Магделия Шугова

М Together for Bulgaria
ичио Каку е физик-теоритик, един от създателитеv на теорията на
струнните полета, автор
на множество научни книги и учебници, водещ на научни радио и телевизионни предавания. В книгата си
„Физика на бъдещето“ , той си поставя задачата да направи предположения докъде ще се развият технологиите и как ще повлияят на човешкия
живот до 2100 г.

За да бъде максимално точен в предположенията си, Каку прави интервюта с учени от целия свят. Той вижда
на живо прототипите на иновативни
устройства в процес на разработка и
посещава лично лабораториите на изследователи. На основата на всички
открития Каку условно разделя прогнозите си на три периода: в близкото бъдеще до 2030 г., средата на века
(2030 – 2070 г.) и далечното бъдеще
до 2100 г.
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Книгата излиза през март 2011г. Малко повече от 4 години по-късно, много от предположенията на Каку вече
са в действие, или имат свои аналогии.

на реалност. Нека вземем за пример
“Project Morpheus” - виртуалната
система за PlayStation4. С нея играчът се чувства сякаш е част от играта,
като вместо с мишка, контролира какво вижда чрез движенията на главата
си.

Пример за това са лещите, в които
ще вкараме интернет. Макар днес да
няма такива лещи, имаме техен еквивалент – очилата на Гугъл. Нямаме гъвкава електронна хартия, но пък
на пазара се появи телефон с огъваем
екран. – LG G FLEX .

В книгата си „Физика на бъдещето“
, той си поставя задачата да направи
предположения докъде ще се развият

Навлизането на виртуалната реалност е в своя пик. В днешно време
сме свидетели как много компании
разработват свои системи за виртуал-

технологиите и как ще повлияят на
човешкия живот до

2100 г.
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И ако допреди няколко години предположението за коли без шофьори
изглеждаше дръзко, то Гугъл вече
имат такива коли , които не изискват
от водача на превозното средство
да шофира. Тези автомобили имат
сензори, които разпознават всички
обекти на голямо разстояние - пешеходци, велосипедисти, птици и дори
летящи пластмасови торбички. След
това софтуерът на автомобила предвижда какво ще направят обектите и
избира подходяща скорост и траектория за каране.

Сред другите прогнози, но този път за
по-далечното бъдеще от 2070-2100 г.,
се включват четенето на мисли, както и фотографиране на сънищата ни
благодарение на функционален ядрено-магнитен резонанс (фЯМР).
Това ще бъде възможно при положение, че ЯМР машините станат с
размерите на клетъчен телефон. Вероятно е трудно да си представите
как големите тромави машини ще се
смалят толкова, но имайте предвид,
че Блумих създаде ЯМР мишка с размерите на дамска чанта.

Принципът на ЯМР се основава на завъртането на ядрата на атомите на тялото към магнитното поле на машината. В тялото се праща радиоимпулс,
който кара атомите да се преобърнат.
След това се връщат в предишното
си положение, излъчвайки втори импулс или „ехо“. В резултат на това получаваме детайлни образи, които се
обработват от компютъра. Ето защо
ако ЯМР стане много миниатюрно,
може да се използва за прочитане на
мисли.
И още нещо, което наблюдаваме във
филмите с паранормални елементи
– телекинезата. Според Каку, ако се
създат „свръхпроводници“, които да
ни позволят да създаваме магнитни
полета с малък разход на енергия, ние
бихме могли да овладеем телекинезата.
Една от най-актуалните теми е развитието на изкуствения интелект и дали
роботите биха могли да ни изместят.
Според професора по тероритична
физика, не бива да се притесняваме
за това. Грубата изчислителна мощ не
е равна на интелекта и дори роботът,
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който победи шампионът по шах Каспаров, не е способен да мисли.
Освен това роботите не могат да разпознават модели, нямат здрав разум, чувства и емоции. Въпреки това
вече има робот готвач и робот цигулар. Правят се и хирургически намеси с помощта на роботи, а до 2030 г.
Каку предвижда да има голям брой
робо-доктори и роботи медицински
сестри.

за да превърнем себе си в свръхчовеци.
Застрашават ли работните ни места?
Отговорът тук зависи от това какви
качества се изискват за работното ви
място. Професиите, които включват
разпознаване на модели, анализиране и създаване на изкуство не са застрашени, но тези, които изискват изпълняването на често повтарящи се
действия или преброяване ще бъдат
поставени в уязвима позиция.
Това, което ще се цени най-много ще
бъдат познанията и уменията, защото
ще настъпи преход от стоков към интелектуален капитализъм.
Могат ли технологиите да доведат
до унищожение на всички болести?
За съжаление Каку не е толкова оптимистичен. За него това е по-скоро
Все пак можем да направим роботи- невъзможно, защото заболяванията
те „емоционални“, ако използваме са твърде много и мутират бързо.
реверсивно инжинерство на мозъка
– чрез суперкомпютри да се симули- Все пак прогнозира развитие на гера поведението на милиарди невро- номната медицина, тъканното инжини или пък да се установи мястото на нерство, използването на стволови
всеки един неврон чрез разрязване клетки, регенеративнате медицина,
на мозъка. Последното обаче би от- клонирането, генната терапия.
нело много време – за сравнение ра- Според автора е малко вероятно да се
зрязването на мозъка на плодова муха открие едно лекарство срещу рака, а
отнема около 20 години.
по-скоро да се разработят лекарства
Ако направим така че роботите да за широк спектър ракови заболявапридобият съзнание, то пред нас се ния, тъй като той разглежда рака като
очертават следните пътища – те да ни сбор от заболявания.
отстранят от пътя си, да са приятел- Сред предположенията му са, че скоски настроени, да ги контролираме ро ще има „деца по дизайн“, при коичрез ума си или пък да ги използваме, то родителите предварително ще изЮЛИ 2017
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бират гените на отрочетата си, както
и обръщането на стареенето чрез различни терапии като стволови клетки,
отглеждане на нови органи, генна терапия на остаряващите гени и ускоряване на механизма на възстановяване на клетките.
Най-интересното от гледна точка на
познанието за човешката еволюция
е предположението, че ще бъде възможно да възкресяваме изчезнали
видове като създаваме цял организъм
само от генома му.
Според Ричард Докинс пък благодарение на това възстановяване на
генома, ще може да се пресъздаде
„липсващото звено“ между човека и
маймуната. Технологията включва
създаването на ДНК на този организъм, вкарването му в човешка яйцеклетка, а след това израждането на
нашия прародител от жена, все едно
изражда обикновено бебе.
Може би нещо такова ще се случи
ако не този век, то другият. През 2009
г. екипът на Института по еволюционизъм „Макс Планк“ в Лайпциг е получил първата скица на генома на неандерталците чрез анализ на ДНК на
шестима неандерталци. През 2013 г.
успяха да получат висококачествена
скица на генома на жена – неандерталец . А според последни изследвания
на института, 4-6 поколения делят пещерния румънец от неандерталските
му предци, което означава, че в Евро-

па са се засекли два вида Homo след
пристигането на последната древна
преселническа група на континента.

Костта, от която е извлечена скица
на генома на жена-неандерталец
Следващата област, на която Каку е
отделил значително място в книгата
си са нанотехнологиите.
Още през 1981 г. Герд Биниг и Хайнрих създават сканиращ тунелен микроскоп , който позволява на учените
да виждат и манипулират отделните
атоми.

Първият сканиращ тунелен микроскоп.
Каку предвижда вероятността до
2030 г. да има наномашини, пътуваЮЛИ 2017
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щи по кръвоносните ни съдове, както
и наночастицата – молекула, която да
може да доставя противоракови лекарства до точно определено място
и по този начин да революционизра
борбата с рака.
Медицината би могла да извлече полза и от евентуалното създаване на
наноавтомобили, които за разлика от
наночастиците могат да бъдат управлявани, насочвани и пилотирани.
Това означава, че могат да бъдат използвани в медицината, да пътуват до
даден орган, да доставят лекарства и
дори да извършват операции.
Миналата година Масачузетския институт MIT използва наночастици,
за да пренесе два типа лекарства до
раковите клетки, които да ги разрушат. Лечението бе изпробвано върху
мишка и даде положителни резултати.
Освен в медицината авторът вижда
приложение на нанотехнологиите и
в компютърните технологии. Според
него ще бъде възможно създаването
на квантови компютри, при които да
се използват двумерни квазичастици,
създаващи при движението си въображаеми нишки и възели.
Те ще могат едновременно да представляват огромен брой стойности,
което означава, че за кратко време
ще могат да се проверят множество
възможни решения на даден проблем. Вече се разработват прототипи
за подобен тип компютри. Все пак

проблеми има с декохерентността на
атомите, при която атомите излизат
от фаза, както и с принципа на неопределността, който би направил аритметиката с квантов компютър доста
мъглява.
Съществува и скептицизъм обаче, тъй
като въпреки усилията на някои големи компании, липсват реално действащи прототипи на подобни машини.
Съществуват спорове дали компютър, разработен от D-Wave systems , за
който се твърди, че е квантов, наистина е такъв. Много учени отхвърлят
това негово определение и твърдят,
че не може да се класифицира като
първия квантов компютър.
В средата на века според Каку ще съществува и препрограмируема материя, която ще ни позволи да накараме
предметите да приемат формата, която ни е нужна на момента. В основата
седят песъчинки, наречени „катоми“ ,
които могат да образуват най-различни тела с промяна на заряда си.
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„Интел“ вече са създали множество
такива катоми с размери около 2,5
см. Така множество стоки могат да
се сведат до софтуер, изпращан по
интернет, а чрез него да променяме
формата на вече налични предмети.
Проблемите, които седят пред тази
технология са свързани само с пренасянето на информация и слабите
електрически сили между катомите,
поради които трудно остават свързани.

Катомите на Интел
Най-революционното от всичките
твърдения за нанотехнологиите обаче е създаването на репликатор, който чрез работата на трилиони и трилиони наноботи и сурови материали,
които ние поставим, ще е способен
да създаде каквото си пожелаем.
Въпреки всички изброени ползи за
ежедневието и за множество специализирани области, някои хора обаче
се обявяват против наноботите, като
ги оприличават на вирус – веднъж
пуснати на свобода, те се размножават и разпоространяват безконтролно

и не биха могли да бъдат върнати.
Социалните последици от репликаторите биха включвали разпадане на
граница беден/богат, защото всеки
ще е способен да получи това, което
желае, независимо дали е положил
усилия. Ще има свръхизобилие на
блага. Това ще премахне мотивиращия фактор на недостига и парите –
може да се стигне до дегенериращо
общество и намаляване на продуктивността.
В сферата на енергетиката няма нищо
изненадващо – прогнозите са за пренасочване към възобновяемите източници на енергия като най-добра
алтернатива, навлизане на електрическите автомобили на пазара и притеснителни последици от глобалното
затопляне.
Сред решенията за глобалното затопляне Каку посочва изстрелване
на ракети, натоварени със замърсители, които да отразяват слънчевата
светлина обратно в Космоса и така да
охладят планетата; засилване на цъфтежа на водораслите, така че да поглъщат въглеродния двуокис; секвестиране на въглерода (втечняването
и отделянето му от околната среда);
създаване на нови форми на живот,
които да поглъщат огромни количества въглероден двуокис, чрез генно
инжинерство.
Като по безопасна алтернатива на
ядрената енергия, той посочва раз-

ЮЛИ 2017

Българска наука

11

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

НАУКА

витието на ядрен синтез, при който
при висока температура се сливат
водородните атоми и се отделя много
по-голямо количество енергия от изразходваното, и то с много малко отпадъци. А ако някой успее да създаде
раборещ реактор за ядрен синтез, той
би бил много по-безопасен, защото
би се изключил при авария, а не би
довел до неуправляема верижна реакция. Проект за такъв термореактор
съществува още от 2007 г. под името
ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor), което ще рече
“Международен термоядрен експериментален реактор“. Очаква се до
2019 г. строежът му да е напълно завършен.
Далечно бъдеще Каку определя като

епоха на магнетизма. Ако се открият
свръхпроводници, работещи на стайна температура, които не се нуждаят
от охлаждаща апаратура и могат да
създават постоянни магнитни полета
с огромна мощност, то ще бъдем на
прага на индустриална революция.
Възможно е да имаме магнитни влакове и автомобили.
Енергия от Космоса би могла да бъде
добивана чрез изстрелване на стотици спътници, които да приемат
слънчевите лъчи и да изстрелват тази
енергия към Земята във фромата на
микровълново лъчение.
Доколко ще познаваме Космоса обаче? Каку предполага, че съвсем скоро
ни предстои откриване на планети,
сходни по размери и строеж на нашата, и изпращане на сонди за да се
разбере дали имат водни океани и
разумни форми на живот. Вероятно
е да се открият форми на живот под
ледената обвивка на една от луните
на Юпитер.
Физикът споменава и проектът на
НАСА – LISA (Laser Interferometer
Space Antenna), който чрез измерване
на гравитационните вълни от мига на
Големия взрив, ще може да отхвърли или потвърди някои от теориите
относно взрива. След излизането на
книгата обаче настъпиха промени.
Проектът бе общ между NASA и ESA
(European space agency), но през 2011
г. NASA обяви, че няма финанси да
продължи партньорството си с ESA.
ЮЛИ 2017

Българска наука

12

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

НАУКА | БРОЙ 100

ESA пък решиха да продължат проекта сами под името “eLISA”, като
по график ще бъдет стартиран през
2034 г. Тестова мисия с името „LISA
PATHFINDER“
ще покаже дали
“eLISA” има потенциал още през септември тази година.
Сред другите предположения на Каку
е ново кацане на Луната и открива-

повърхността на Луната, предполагат
че ако такива тунели съществуват, то
те биха били наистина големи.“
Последни изследвания от Gravity
Recovery And Interior Laboratory
(GRAIL) на NASA предполагат, че
лава тунелите може да имат диаметър повече от 1 километър.
Според Джей Мелош след изригване-

нето на „лава отдушник“ дълбоко във
вътрешността й, така че да послужи
за лунна база, която да осигури защита от радиацията от космическото лъчение и слънчевите изригвания.
Това предположение се утвърждава
все повече и повече. Джей Мелош –
професор на земните, атмосферните
и планетраните науки, твърди: „Имаше дискусии дали такива лунни тунели съществуват. Някои доказателства, като каналите, наблюдавани по

то си лавите би трябвало да остават
след себе си кух тухнел, който би могъл да послужи за човешко убежище.
Каку обръща внимание и на друга
популярна тема – преместването на
друга планета. Ако мислите, че при
нужда можем да се спасим на друга
планета, ще се разочаровате – според
автора финансите няма да позволят
космически колонии. Може да се успокоим поне с прогнозите му за междуплантерания и междугалактиче-
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ския туризъм, които според него ще
се развиват стремително.
Какво означава за бъдещето на човечеството развитието на технологиите? Как всички евентуални иновации
ще променят развитието ни и накъде
ще ни тласнат? Това е най-важното,
върху което ни кара да се замислим
„Физика на бъдещето“.
Представете си само свят, в който
може да „програмирате“ децата си и
предварително да определите гените
им. Свят, в който ще живеете много
дълго, ще боледувате, но болестите
ще бъдат засичани навреме и лекувани светкавично бързо, благодарение
на развитието на медицината, изкуствения интелект и нанотехнологиите.
Автомобилните инциденти рязко ще
са намалели, защото човешките грешки ще бъдат елиминирани от уравнението, когато става въпрос за самокаращите се коли, които в момента се
тестват.
Може би ще отидете не на околосветско, а на окологалактическо пътешествие. Ще местите и създавате
предмети от нищото, ще си имате
работа с програмируема материя.
Виртуалната реалност ще ви вмъкне
в един свят, който едвам ще различавате от истинския. Там ще можете
да се наслаждавате на 3D модели на

отдавна изчезнали археологически
паметници и да пътувате в миналото
чрез предварително направени реконструкции.
А далечното минало може да открие
булото си пред нас, ако успеем да
възстановим „липсващото звено“ и да
разберем повече за еволюцията и за
Големия взрив. Дали ще получим сигурни, научно-доказани отговори за
това как и кога точно сме се появили?
Най-важното е обаче, ако всички тези
технологии се развият, може ли човек
да ги използва само за добри цели, угодни на цялото общество?
Дали технологиите ще променят човешката природа и ще изкоренят от
нея егоизма, злобата, желанието за доминация? Ще спрат ли конфликтите?
Ще започнем ли да живеем, така че да
запазим планетата Земя наш дом, или
пък ще продължим да я замърсяваме
и рушим?
Според мен възникването на технологиите определя развитието на бъдещето, но пък това как ще бъдат използвани е само в наши ръце. Така
че физиката може и да определя бъдещето, но и ние имаме равностоен
глас в него.
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Искам детето ми да заобича
книгите!
Автор: Яна Ненчева

О

бърни внимание как ядеш
крушата. Обелена или
просто измита на чешмата с ледена вода, прилежно
нарязана в чинийка или обичаш да
отхапваш от нея големи хапки, докато лепкавия сок се стича към ръкава
ти? Сега си помисли, как баба ти ти
е давала круши, когато си бил дете.
Има два варианта. Единият е да си
мразил обелката, а баба ти никога да
не ти е давала обелена круша, заради
което сега винаги ги белиш. Другият
е толкова да ти е харесвала свободата
да си лепкав на село, че и сега когато
си отхапваш да не ти пука от мръсния
ръкав. Първия случай е „анти-модел”
на това, което си видял вкъщи, а вторият е „модел”, който имитираш.
Пределно ясно е, че децата наблюдават поведението на възрастните, през съзнанието си пречупват
това поведение и развиват характера
си. За това ето няколко идеи, как да
вдъхновите малкото човече до себе
си, да израсне човек, за който качествената книга е необходимост.
1.
Покажете му, че вие самите
обичате да четете. Как? Ами поста-

вяйте книгите и списанията на видими места в дома си. Освен домашен
уют, това показва, че книгите са част
от ежедневието ви.
2.
Прекарвайте времето си заедно като четете книги за мистерии
(подходящи за възрастта му естествено), заедно анализирайте следите
и отгатвайте извършителя. Това са
ЮЛИ 2017
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хубави семейни моменти, които ще които вие самите сте харесвали като
асоциира с книгите.
малки, но ако усетите, че не проявява
интерес не му ги натрапвайте. Уважа3.
Четете заедно, след което об- вайте интересите му.
съждате, коя част от историята ви се
е сторила интересна и защо.
6.
Поощрявайте го да пише.
Нека твори – истории от пътувания,
4.
Погрижете се да създадете писма, стихове, песнички, каквото му
уютно и удобно място за четене. На- е на сърце, дори нека си води личен
пример удобен фотьойл и лампа с дневник (в който знам, любопитно е
мека светлина щадяща очите. Нека какво пише, но не поглеждайте!!).
четенето се превърне в спокойно занимание на място за отмора.
7.
Провокирайте го да направи
комикс с герои – било от книгата, коя5.
Когато се разхождате семейно то чете или на история плод на негопосещавайте и библиотеката. Може вото въображение.
да предложите на детето си книгите,
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8.
Интересувайте се от това, какСамо не му натрапвайте да
во обича да чете. Водете разговори за чете на всяка цена, за да не се получи
книги. Разпитайте го (не като на по- анти-модел и да постигнете обратнилицейски разпит естествено) напри- ят ефект. Успех, родители!
мер за това:
каква е историята;
кои са главните герои;
какво се случва с тях;
какво мисли за изборите, които
те правят;
би ли препоръчал книгата на
приятелите си.
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Как да четете списание БГ Наука
през телефона си
Автор: Петър Теодосиев

В

се повече хора започват да повече функции, четене без интеризползват телефоните си за нет на списания и т.н. – https://goo.gl/
четене на новини, статии и CMOx8h
дори списания.
Първо влизате тук (или отваряте
Преди броени дни пуснахме анкета с приложението):
https://issuu.com/
няколко въпроса, чиято цел е да по- bgnauka или пишете в търсачката
лучим обратна връзка от вас – наши- bgnauka или Българска наука.
те читатели, за да разберем как да
подобрим качеството на това, което Така може да намерите кой материал
ви предлагаме и да се чувстваме още искате да прочетете, да увеличите на
по-добре заедно. :) 19,8% от отговори- “цял екран” страницата, да приближилите към момента биха искали да мо- те колкото искате, за да ви е удобно да
гат да четат списанието през мобилно четете и да прелиствате страниците
устройство. Затова тук ще опиша как лесно и удобно. Приложението е все
супер лесно и бързо да четете всеки едно направено за БГ Наука. :)
брой на БГ Наука през своя телефон
както онлайн, така и офлайн. Това Ако имате приложението, ще може да
важи и за много други списания.
сваляте всеки брой, който искате и да
го четете, дори когато нямате интерВинаги сме качвали всеки нов брой в нет. По този начин независимо къде и
сайта https://issuu.com, който създава кога ще може да научавате най-новото
виртуално симулиране на разлиства- от науката в България и света.
не и изглед на списание. През тази
система много от нашите читатели Вижте и видеото, което добре показва
четат списанието на своя компютър, как да четете всяко списание онлайн
но сайтът е перфектен и за мобилни и офлайн.
телефони. Може да изтеглите тяхното h t t p : / / n a u k a . b g / r e a d - b g n a u k a безплатно приложение (ТУК) за още magazine-mobile/
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Изучаването на провалите
на известни учени може да е
ползотворно за учениците
Превод: Светослав Христов; Източник: http://www.apa.org

Г

имназистите могат да подобрят оценките си по научните дисциплини, като изучават
препятствията и неуспешните експерименти, които велики учени като Айнщайн и Мария Кюри са

преживели, сочи ново изследване,
публикувано от Американската психологическа асоциация.
В изследването са взели участие 402
ученици от девети и десети клас, от
четири различни гимназии, от квар-
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тали с нисък социоикономически
статус в Ню Йорк. Изследваните лица
са били разделени в три групи. Контролната група е имала за задача да
прочете откъс от учебник в рамките
на 800 думи, в който се е разказвало
за постиженията на Айнщайн, Кюри
и Майкъл Фарадей.
Задачата на другата група е била да
прочете откъс за личните борби на
същите тези учени. Като бягството
на Айнщайн от нацистка Германия.
Откъса на третата група е бил фокусиран върху интелектуалните трудности, които учените са претърпели.
Като постоянството на Мария Кюри,
въпреки поредицата от неуспешни
експерименти. В разказите за неуспехите са били включени стратегиите,
които въпросните учени са предприели за да превъзмогнат трудностите.
В края на шестседмичен период, гимназистите, които са учили за интелектуалните или личностните проблеми,
пред които учените са се изправяли
са показали повишение на оценките
си. Като то е било най-видимо при
най-слабите ученици. Учениците в
контролната група, които са учили за
постиженията и успехите на учените
не само, че не са проявили повишаване на оценките, а точно обратното
– резултатите им са се понижили.
“Когато децата си мислят, че Айнщайн е гений, отличаващ се от всички останали те приемат, че никога
няма да могат да постигнат неговите

успехи.” - твърди провелата изследването Ксиаодонг Лин-Сиглър - “Много
ученици не осъзнават, че успехът изисква дълъг преход с множество провали по пътя.”
Учениците, които са чели за личните
проблеми на учените е много по-вероятно да твърдят, че те са обикновени хора, точно като тях, които трябва
да се справят с трудности и предизвикателства. Учениците в контролната група по-често изразяват становището, че великите учени имат вроден
талант и специална дарба.
Проучването показва, че учебниците
трябва да наблягат върху трудностите и премеждията, които учените са
преодолявали и конкретните техники с помощта, на които са се справяли.
Изследването е било проведено сред
разнообразна извадка от ученици.
Като 37% са били от латиноамерикански произход, 31% от афроамерикански, 11% от две раси, 8% с азиатски корени, 7% бели и 5% други. Като един
на всеки пет ученици е бил роден
извън САЩ и една трета говорят английски само през половината време,
или по-малко, у дома. Около три четвърти от учениците са от семейства с
нисък социоикономически статус.
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Интервю с проф. Христо Пимпирев:
Науката дава свобода и
удовлетворение!
Автор: Десислава Иванова

Бихте ли се представили на на- в консултативните съвещания по Антарктическия договор (ATCM) от 1995
шите читатели?

К

г.
Представител на Република България
в Европейския полярен борд (EPB)
от 2001 г. и вицепрезидент в периода
2009-2012

азвам се Христо Цанев Пимпирев, Директор на Българския антарктически институт и Националния център
за полярни изследвания към СУ „Св.
Участник в научни експедиции до
Климент Охридски”.
връх Ама Даблам в Непалските ХиПрофесор по геология в Софийския малаи, спелеоложки експедиции в
университет „Св. Климент Охрид- Китайското карстово плато, проект за
ски” и Доктор на геоложките науки. търсене на злато във Виетнам, участРъководител на всички 25 Български ник в Канадско-Българска експедиция на о-в Елсмир, Арктика.
антарктически експедиции.
Представител на Република България
в Международния научен комитет за
антарктически изследвания (SCAR)
от 1994 г.
Представител на Република България в Съвета на мениджърите на национални антарктически програми
(COMNAP) от 1994 г. и вицепрезидент в периода 2006-2009 г.
Представител на Република България
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Автор на 5 научно-популярни филма,
6 книги и над 150 научни публикации
в реномирани български и международни издания и главен редактор на
монографията „Български антарктически изследвания – синтезис”.

дейността на Р. България в Антарктида. Съвместно с Националния център
за полярни изследвания ежегодно организира Българските антарктически
експедиции и стопанисва Българската полярна база “Св. Климент Охридски” на остров Ливингстън, Южни
Коя научна институция предста- Шетландски острови.

влявате и с какво се занимава тя?

В експедициите участие вземат спеБългарският антарктически инсти- циалисти в различни области: геолотут (БАИ) е Национален оператор на гия, геохимия, геофизика, метеоролоЮЛИ 2017
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гия, глациология, биология, медицина
и така нататък. Резултатите от тези
научни изследвания са публикувани
в множество български и международни реномирани научни издания.

SCALOP (Комитет за антарктически
логистика и операции), EPB (Европейски полярен борд), SCAR (Научен
комитет за антарктически изследвания).

БАИ работи в сътрудничество с антарктически програми на Испания,
Великобритания, Русия, Германия,
Аржентина, Бразилия, Чили, Южна
Корея и др. БАИ е член на COMNAP
(Съвет на Мениджърите на Национални антарктически програми),

Кое Ви запали да се занимавате с
науката и кога се случи това?
Още от дете ме влечеше новото и
непознатото, красотата и величието
на природата. Обичам планината и
морето, поради което избрах да уча
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геология в Софийския университет.
Тази професия ме привлече със свободата да работя не в канцелария, а да
изследвам скалите, минералите, вкаменелостите, извън прашната и многолюдна градска среда.

Имате ли одобрен проект в последната сесия на Фонд научни
изследвания, как се казва той и
какви ползи ще има за науката и
живота на обикновения човек?

През последните 15 години моите научни интереси са насочени в изследване на геологията на о-в Ливингстън,
Антарктика, където се намира Българската полярна база „Св. Климент
Охридски”. Поради тази причина,
разработените от мен проекти са с
международно участие на учени от
Португалия, Испания, Германия, Великобритания, САЩ и Япония, затова
и нямам проект в България, финансиран от Фонд научни изследвания.
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Съвсем наскоро бе създадена научна
експертна комисия за полярни науки
към МОН, която ще одобрява научни
проекти, свързани с изследване на
Арктика и Антарктика. Надявам се,
че от следващата година ще имаме
чисто български проекти, разработващи научни изследвания в полярните
региони.
С какво заглавие беше последната Ви
публикация? Разкажете ни повече за
нея.
Публикациите ми са основно на английски език, тъй като са свързани с
изучаването на кредните седименти,
разкриващи се на о-в Ливингстън и
представляват интерес за учени, работещи по полярна тематика извън
България.
Последната ми публикация е с моя
млад колега гл. ас. Явор Стефанов и
се отнася за изследване на дълбокоморските фациеси и фациални асоциации в теригенните скали, разкриващи се на полуостров Хърд, остров
Ливингстън. Основните резултати
показват развитието на седиментния
басейн, съществувал по тези места
по време на кредния период. Утайконатрупването започва в обстановка
на делтова система, преминава през
дълбокоморска турбидитна седиментация и завършва с отлагането на груби континентални скали.

Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?
Науката в България има бъдеще, защото българинът е любознателен и го
влече новото и непознатото. За съжаление финансирането на научните
изследвания в последния четвърт век
е символично, поради което по-често
чуваме за постижения на наши учени, работещи в чужбина, отколкото
такива избрали да се развиват в България.
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Как оценявате работата на екипа предстоящите български антарктически експедиции.
си?
Във всяка една област на човешкото
развитие значими резултати се постигат, когато работят съмишленици,
обединени от обща идея и цел. Аз съм
щастлив, че винаги в моята работа
съм могъл да разчитам на колегите си,
както и те на мен. Затова и научните резултати от българските полярни
изследвания се ценят високо от научната общественост.

Какво бихте казали на хората,
които все още се колебаят дали
да се занимават с наука в България?

Науката дава много – свобода да размишляваш и обобщаваш и удовлетворение, че си постигнал нещо ново,
непознато досега. Разбира се тя изисква много труд и лишения, но постигнатите резултати си заслужават
Има ли млади хора, които искат усилията.

да се занимават с наука във Вашата област?

Какво, според Вас, трябва коренЗа щастие все още в България има но да се промени в България по
млади учени, които желаят при това отношение на науката?
с ентусиазъм и хъс да работят в трудните условия на Антарктика. Някои
от тях имат вече по няколко антарктически експедиции и са постигнали впечатляващи резултати в техните
изследвания. Това са младите геолози от Софийския университет гл. ас.
Дочо Дочев, ас. Стефан Велев, спец.
геолог Надя Янакиева, спец. геохимик
Деница Апостолова , гл. ас. Гергана
Георгиева и гл. ас. Аспарух Камбуров
от Минно геоложкия университет
„Св. Иван Рилски”.

Научните изследвания в България
са поставени в графата „неперспективни”, защото не носят бързи финансови облаги и нямат престиж в
обществото. Медиите са пълни с пикантерии от живота на еднодневки
политици, попфолк изпълнители и
актьори от бързо забравящи се сериали. Да бъдеш научен работник не е
престижна професия и трябва да се
преобърне това отрицателно мнение на обществото още от училище и
преди всичко отношението на средОбнадеждаващо е, че и други млади ствата за масова информация към
учени очакват да бъдат включени в
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постиженията на българските учени.
Разбира се, не на последно място е и
подобряване на възнаграждението за
труда на учените, както и отделянето
на средства за закупуване на съвременна научна литература и лабораторно оборудване.

Занимавали ли сте се с нещо извън научната работа? Какви други интереси имате и как обичате
да прекарвате свободното си време?

Моите хобита са неразривно свързани с научната ми работа. Обичам
да пътешествам, като същевременно
изследвам и скалите, които срещам
по пътя си. Обичам книгите и научно-популярните филми, затова с камера в ръка съм заснел 5 филма излъчени в национален телевизионен
ефир. Обичам спорта и когато имам
време, отивам в басейна да поплувам,
да повървя един час бърз ход в парка
или доста по-рядко да поиграя голф с
приятели.
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Скорец пред прага – проект за
градското биоразнообразие
Автор: гл.ас. д-р Атанас Грозданов

Е

дна от най-важните мисии на
студентски клуб Скорец към
Биологически факултет на СУ
е популяризирането на добри практики за опазване на биоразнообразието. Това беше и основната
причина да разработим микропро-

екта “Скорец пред прага”, чрез който
да покажем някои от тези практики
в градски условия, в зелените площи
около Биологическия факултет, където ежедневно минават стотици студенти биолози, както и много граждани.
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За наша радост проектът беше посрещнат добре в обявения конкурс
на организацията “За земята” и класиран сред печелившите, в условията
на сериозна конкуренция от предложения.
Една от основните дейности, които
заложихме, беше обогатяването на
зеления пояс около Факултета с нови
видове растения. Предвидихме основно местни видове храсти и ниски дървета, които по възможност да
плододават активно и по този начин

да осигуряват допълнително храна
за различни видове животни. Така
от една страна се подсигури възможност посетителите да видят на живо
повече видове растения, а същевременно и различни птици, безгръбначни животни и други, привлечени от
новите потенциални хранителни ресурси. Закупихме и засадихме касис,
арония, бодливо френско грозде, кисел трън, мушмули, лешници и много други. Сериозния труд по засаждането на десетки фиданки беше поет
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напълно доброволно от членовете на
Скорец. Много се надяваме да имаме
възможност да продължим трайно във
времето със залесителните дейности,
като една от големите ни цели е част
от храстите да се слеят в жив плет и
да осигурят добри убежища за някои
дребни градски същества. Най-важната ни цел е да демонстрираме
колко по-интересна и пълноценна е
една градска зелена площ, залесена с
разнообразие от видове в противовес на все по-често срещаните “мо-

нотонни” тревисти пространства в
населените места. Естетиката и природозащитата в случая се съчетават
отлично, но явно е нужно за това да
се говори по-често и настоятелно.
Разбира се, не пропуснахме и класическите дейности като поставяне на
къщички и хранилки за птици. Тези
съоръжения са от значение не само за
птиците, които се възползват от тях,
но и за хората в града, които получават възможности да видят отблизо
някои от дивите си съседи. Сигурни
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сме, че наблюдаването на животните край нас е прекрасно мотивиращо
хоби, с което родителите могат да откъснат децата си от компютрите, телевизията и други, често обсебващи
занимания. Надяваме се тази добра
идея да достигне до възможно повече млади хора, а Биологическият факултет е чудесно място точно за тази
целева група. За да бъдат нещата още
по-любопитни, поставихме и “хотел
за насекоми” – дървена конструкция с множество цепнатини и дупки,
предоставящи подходящи условия за
най-дребните обитатели на нашия
зелен пояс.
Градските зелените площи придобиват още по-голяма стойност по отоншение на биоразнообразието, когато
в тях има дори и малка влажна зона. В
двора на Биологическия факултет създадохме импровизирана такава, чрез
закопаването на две бетонни корита.
Скоро след началото на дейността,

в тях се заселиха разнообразни безгръбначни животни, а много птици
започнаха да посещават мястото като
ценен водоизточник. Изключително
интересно е на път за работа да имаш
възможност да спреш за минута и да
погледнеш едно такова място – как се
променя, какво нови същества са се
заселили в него.
Щастливи сме, че благодарение на
ръководството на Факултета успяхме да оградим деликатно една малка
част от зелената площ и да редуцираме стандартните дейности за поддръжка като прекопаване и косене.
Така, създадената импровизирана защитена територия ни предостави интересната възможност да сравняваме
какво се случва с растенията и животните в нея и в съседните площи,
които се поддържат по стандратния
начин. Смятаме, че подобни “диви
островчета” биха били много полезни
и интересни в градската среда, като
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разервоари на биоразнообразието и
като места, където с интерес можем
да релаксираме и наблюдаваме природата.
Много съществена част от “Скорец
пред прага” разбира се е информационният момент във връзка с провежданите дейности. Ето защо, студенти от клуба нарисуваха видове
растения и животни, характерни за
територията, както и текстове, разказващи за идеята и ползите от всички

заложени и изпълнени инициативи.
От тях продъжаваме да изработваме
табели, които периодично се монтират на подходящи места около Факултета, където достигат до много хора.
Надяваме се, че и след приключването на микропроекта ще имаме достатъчно съмишленици, които да ни
помогнат да продължим с реализирането на идеите си и да превърнем
двора на Биологическия факултет в
истински жив музей на открито.
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Европейска нощ на учените 2017
http://nauka.bg/night/
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Всичко около нас е наука, а новите технологии ни позволяват да покажем, че
всичко е FRESH. Покажете, че науката
е интересна, забавна и може да привлече повече млади хора.
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА „FRESH
VIDEO” -> http://nauka.bg/night/

Конкурсът е насочен към подпомагане на децата и младежите с увредено
зрение. Той включва прочитане на глас
и запис на аудио файл на материали с
научно-популярно съдържание.
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА „FRESH
VOICES”-> http://nauka.bg/night/

Конкурс за есе на тема “Как се виждам
в света на науката и технологиите”.
Участниците могат да бъдат момичета и млади жени на възраст от 12 до 29
години.
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „FRESH
GIRLS”-> http://nauka.bg/night/
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Конкурс за рисунка за участници със слухови проблем. Темата е “Как се
виждате в света на науката”.
Участниците могат да бъдат деца и младежи от 5 до 29 г.
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „FRESH TOUCH”->
***

НАГРАДИ
ПЪРВА награда: електронен четец с всички електронни броеве на БГ Наука + допълнените и специализираните.
ВТОРА награда: Научна тениска по избор, книга на научна тематика по
избор (от магазина на Българска Наука: kupinauka.com) и юбилейната книга
на БГ Наука на хартия, Том 1
ТРЕТА награда: Научна тениска по избор от магазина на Българска Наука
kupinauka.com.
Повече за конкурсите и наградите тук: https://nauka.bg/4-konkursa-fresh/
Или пишете на admin@nauka.bg
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За Любовта и нейните измерения
Автор: Елена Кьосева и Пабло Ромеро

Н

ека да разгледаме човешкото същество като функция
на различни необходимости изразена в определен интервал от време. Този интервал може да го фиксираме от първата
до последната глътка въздух. Какво
се случва с човека след като се роди?
Какви ензими, хормони и вещества
се произвеждат? Защо се произвеждат и доколко тяхното производство
и ефект е контролиран от човека процес?

Човешкият организъм е изграден от
7 системи, функциониращи в единна
затворена система.
1. Нервна система;
2. Ендокринна система;
3. Храносмилателна система;
4. Дихателна система;
5. Кръвоносно- съдова, лимфна система;
6. Опорно- двигателна;
7. Пикочно- полова система;
За всички процеси случващи се нашето тяло отговорен е мозъка и нерв-
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ната система на човешкото същество.
Там се регулира (постъпва, обработва,
използва, отделя) цялата информация
от заобикалящият ни свят, с която човек може да контактува посредством
някой от сетивните възприятия (слух,
мирис, допир, зрение и общи равновесни параметри).
Спрямо естеството на информация,
която постъпва в мозъка на човек, можем да класифицираме и да разделим
поведението му на два основни типа:
- Физиологично;
- Патологично;
Към физиологичните реакции спадат всички видове реакции които се
появяват след като мозъкът е обработил информацията за дадено събитие
случващо се в полето на възприятията на индивида и е предприел определени жизнени процеси. Такива
реакции са различни стресови ситуации и отговорите на тялото ни или
в общи линии измененията на средата в която организмът ни съществува.
Можем да генерализираме по следния начин.
Физиологичните реакции свързани
с производството на хормони могат
да бъдат сведени до няколко основни
обединяващи за човека условности.
Заедно с нервната система осигуряват адекватни реакции на органите и
системите при промяна на условията
на средата, в която индивида съществува т.е. осигуряват се процесите на
адаптация на организма към околната

среда.
- Осигуряват цялостното израстване,
развитие и репродукция на организма;
- Осигуряват равновесието на вътрешната среда на организма;
Да погледнем какво се случва, когато
хората се влюбваме
Фенилетиленаминът (фиг.1) е първото вещество, което се синтезира в мозъка, след като стрелите на Амур пронижат тялото. Понесен от кръвния
ток, този хормон води до повишаване на нивото на невротрансмитера
адреналин, което има за последствие
учестено дишане, сърцебиене, потни
длани и горещи вълни, заливащи тялото. Установено е, че оценката на достойнствата на потенциалния обект
на любовта се извършва подсъзнателно и за това са нужни само 25 секунди. За пламване на любовта от пръв
поглед са достатъчни 90 секунди.
Именно тогава вълните от „хормона
на любовта” – фенилетиленамина,
достигат и подчиняват всяка клетка
на тялото и заставят душата да се рее
из облаците, откъсвайки я от реалния
свят. По своето действие това вещество представлява естествен амфета-

фиг 1
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мин, наркотик, който влияе на логическите центрове на съзнанието, ето
защо редица постъпки на влюбените
не могат да се обяснят и предвидят.
Според психолозите любовта е състояние на ума, което се постига след
много силна хормонална каскада,
която според учените променя цялото биополе в тялото. Такава, каквато
си я представяме днес, любовта би
могла да се приеме като съвсем ново
явление на нашето време. В миналото романтичната любов в името на
всичко не е била център на вселената
за хората, нито техен стремеж. Тогава била важна по-скоро прехраната и

оцеляването. Тъй като сега тези неща
са по-лесни в модерния нов свят,
имаме повече време да обърнем внимание на вътрешните си инстинкти
за близост, които са изначално родени у човека още с първия лъч светлина при раждане. Ще видим любовта
не такава, каквато ни я показват по
филмите, нито онази в романите, а
онази вечна любов, видяна като инстинкт и предизвикваща по-бързото
сърцебиене и задвижването на кръвта. Това чувство, явление, ще бъде видяно без да бъде идеализирано, нито
омаловажавано.
От психологическа гледна точка лю-
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бовта е нужда. У човека е вроден инстинкт за непрестанно търсене на
близост и разбиране. Това е донякъде
като глад, но духовен. Биологичните
модели на секса разглеждат любовта
като бозайнически инстинкт, подобен на глада или жаждата. Хелън Фишър – водещ експерт в областта на
любовта, разделя обичта на три отделни, частично сливащи се етапа:
страстно желание, привличане и обвързване. Страстното желание (още
лъст) демаскира хората за другите;
романтичното привличане окуражава хората да фокусират енергията си
върху съвкуплението, а обвързването
включва толериране на партньора.
Тялото на човека непрекъснато се
променя – когато спим, ядем и вървим. Човек сменя кожата си приблизително 1 000 пъти по време на целия
си живот, косата би могла да окапе

при силен стрес, би могла да се породи слепота от уплаха, при силен стрес
сърцето изтласква много повече кръв
от обичайното – всички тези доказателства сочат, че в живота на човека тялото непрестанно се променя и
всяка мисъл и емоция има силата да
влияе на тези процеси. Става ясно,
че психическото ни състояние и физическите реакции на организма са
взаимно свързани. Именно любовта
е една от най-силните емоции и поражда най-много чувства. Въпросът
е какво точно става с тялото ни, когато усещаме различните нюанси на
тези емоции. Защо символ на любовта е сърцето? Всъщност ние обичаме, благодарение на мозъка, сърцето
само реагира на командите и мислите на този орган. Именно мозъкът
произвежда три хормона, когато сме
в състояние на обич – окситоцин, до-
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памин и опиоиди. Дори е доказано,
че любовта е като наркотик – изпитваме психическа и физическа нужда
от нея. Стремежът към вътрешна хармония и радост е напълно естествен.
Каква по-голяма радост от това да се
почувстваш разбран и ценен, когато
си в хармонично съзнание и умът ти
е зает с положителни мисли. Тогава
тялото отговаря на сигналите, получени от мозъка, от мислите... Отговорът е по-добро здраве, чувство на свежест и прилив на енергия.
Наркотичното въздействие на амфетамините имитира усещането за любов. Когато сме влюбени, мозъкът

произвежда същата смесица от невротрансмитери (химически сигнални вещества на нервната система) и
хормони (окситоцин и вазопрезин),
които причиняват увеличаване на
сърдечния пулс, липса на сън, загуба
на апетит и същото вълнение, както
ако сме под въздействие на стимуланти. Хормонът окситоцин, отделян
при влюбване, известен като „гушкав
хормон“, се секретира в мозъка по
време на секс, раждане и кърмене и
играе важна роля в изграждането на
връзката между хората.
Според специалистите тези промени
са чисто на психологическо и физи-

ВЗЕМИ Колие Окситоцин
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ологично ниво в организма. Фактите показват, че емоциите променят
изключително много функционалността на тялото. Така например човек, който изнася реч пред публика
може значително много да завиши
секрецията на някои неврохормони, с което да ускори процесите на
чувствителност в организма и да даде
признаци за алергия, каквато реално
в момента не съществува. Такива са
симптомите като зачервяване и подуване на лицето, появи на ситни обриви, пърхот по главата, треперене,
ускорено дишане и други.
Според източните учения, когато човек използва любовни думи в изразите си повишава нивата на естествените си ендорфини и серотонин в
тялото. Самата дума любов, превърната в мантра, повтаряна по много
пъти на ден, подобрява физическото
състояние според практикуващите
медитация.

Чувството на любов стимулира и изостря мисълта, подобрява паметта,
повишава самочувствието и създава условия за силна самоувереност
у човек. В тези условия на завишена
неврохормонална продукция, възстановяването на нервната система
е много бързо, което в същото време
успокоява човешката психика и тяло
и създава чувство на обич.
Разбира се, монетата има две страни
и е важно да се уточни, че цялостният
ефект на влюбването в човешкия организъм се постига, когато „чувствата
са взаимни“.
В другите случаи, от другата страна
на монетата, стоят негативните емоции на наранения човек. Това е състояние, което често води до депресия,
песимизъм и апатия. По този начин
се получава значителен спад в нивата
на серотонин и допамин в организма.
Тези активни вещества в тялото отговарят за бързото развитие на остри
възпалителни процеси. Краткотрайният стрес от своя страна може както
да завиши имунитета, респективно и
защитните сили на организма, така и
да го снижи до минимум при хроничен стрес в отношения между двама
партньори. Човек в последните условия е много по-склонен да развие
психологически дисбаланс, който да
доведе до поява на депресивен епизод или хронична депресия, както и
Колие “Молекулата на серотонина” да развие сериозни заболявания, като
диабет и някои сърдечносъдови наЮЛИ 2017
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рушения, като артериална хипертония или ритъмно-проводни нарушения.
Серотонинът е друг важен неврохормон, чийто синтез драстично пада
при любовно разочарование. Той има
водеща роля при поддържането на добро настроение, както и за регулацията на физическото усещане за болка.
Доказателствата сочат, че хората с любовна депресия имат способността да
изпитат много повече болкови симптоми, отколкото всеки друг човек в
нормално психично състояние.
Заключението от цялото съждение е,
че любовта може да притежава уни-

калната способност да пречиства тялото и да отпуска душата, но и обратния случай, да предизвика много
силен негативизъм в човек и да доведе до тежки нарушения във функционирането на нервната система.
Но това всъщност е породено не от
любовта, а от нейната липса. Което
е признак, че трябва да я приемаме
като само положителен процес.
И нека не забравяме, че любовта е
вечен процес и не се състои само в
сексуална връзка между двама души,
нито е задължително да бъде само
между хора, нито пък между два индивида от един и същ вид:
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щества. Според проучвания, не е важен нито езика, нито дори да се осъществи разговор между две същества,
когато има контакт очи в очи. В мозъка и нашето подсъзнание има друго
ниво на общуване, за което не ни е
необходимо да си говорим, за да по-

чувстваме любов. Следователно хармонията между различните същества
е възможна, именно на този принцип
се сприятеляват хората и животните.
Моногамията е доста рядко явление
в животинския свят, но въпреки това
тя съществува. Мишката, която обитава степните простори, или по-скоро мъжкият индивид, остава верен на
женската, с която е загубил девствеността си. Той дори не поглежда към
други женски, агресивно настроен е
към тях и често ги напада без причина. Учените са изучили тази особеност на поведението на мишока, и са
открили в мозъка му особено съчетание на хормони, които отговарят за
Не е нужно любовта да е насочена
агресията към други женски и вярсамо към човешко същество, бихме
ност само на една.
могли да се обичаме с различни съЮЛИ 2017

Българска наука

44

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

БИОЛОГИЯ | БРОЙ 100

Белоглавият орел, също като мишокът, остава верен до смъртта си на
любимата.
Не само пингвините се отличават
с любовта си само към един-единствен представител на вида си. Вълчицата например се чифтосва само с
един вълк. След като той умре, тя си
намира друг мъжкар, който да й осигури потомство. Съществуват и много случаи, в които вълчицата направо
се поболява от скръб по загиналия си
другар и напуска завинаги глутницата, за да умре сама. Ако не загине и
тя, завинаги губи възможността си да
ражда.
Брадавичестата
риба-клоун
има
странно понятие за моногамията.
След чифтосването мъжкарят се залепва за женската. Постепенно него-

вата уста се пълни с нейната кожа, а
кръвоносните им системи се обединяват в една.
Любовта е връзката на цялата планета. Любовта между хората е причина
за мира, любовта към природата подканва към опазването й и самото присъствие на това чувство съхранява
здравето на планетата, както и оказва положителен ефект върху нашето собствено здраве. Стремежът към
това физическо и емоционално състояние е двигател на всичко положително в света, улеснява общуването и
помага на човека да открие по-висш
смисъл в своето съществуване.
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В дълбините на алергиите
Автор: Яна Ненчева

О

рганизмът ни е подложен
на ежедневни „нападения”
от страна на най-различни
вируси, бактерии, паразити, гниеродни видове и какви ли още
не гадини. Науката, която изучава
отговорът му спрямо тях се нарича
“имунология”.

„Нашествениците” се нар. антигени (Ag). Аз лично запомних термина като: антигени = срещу нашите
собствени гени. Тези „нападения”
предизвикват имунния отговор на
нашия организъм, а той си знае работата. Има два вида имунен отговор –
вроден и придобит.
За вродения не ми се иска да задълбавам. Придобитият се отнася за анти-

гените, с които вече се е срещал един
път организма, т.е. придобитият имунитет е специфичен. Този вид имунитет се основава на два вида бели
кръвни клетки (лимфоцити), за които
сме чували от училище.
Тези лимфоцити се разделят на два
вида според мястото, в което се образуват:
- B-лимфоцити, които се синтезират
в костния мозък (англ. bone – кост)
- T-лимфоцити, които се синтезират
в тимуса (жлеза с вътрешна секреция)
Лимфоцитите разпознават чуждородните „нашественици” с много висока
специфичност. От своя страна В- и
Т-лимфоцитите разпознават антигена чрез определени рецепторни молекули.
Рецепторните молекули най-общо
представляват белтъчни молекули,
които разпознават химични сигнали,
което е важно, защото те отчитат определени промени и позволяват да се
отреагира адекватно спрямо тях.
В случая на B-лимфоцитите, рецепторните им молекули се наричат
имуноглобулини (Ig). Наричат се
имуноглобулини, ако се разглеждат
от структурна гледна точка. Иначе
от функционална се означават като
антитела (Ab). Или както го опивам
ЮЛИ 2017
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по-просто: антитяло = срещу навлязлото чуждородно тяло.
Антителата са разположение из целия организъм – „дежурят” по кръвта и лимфата, загнездени са в лигавиците и дебнат за някой промъкнал
се „нашественик”. Намерил веднъж
„жертвата” си имуноглобулина подава сигнал към „компетентните органи
на реда” и антигена бива унищожен.
Има пет класа имуноглобулини – IgA,
IgM, IgG, IgD и IgE. Може да видите
снимката на IgG по-долу. Там, където има червеничко е частта, с която
имуноглобулина се прикрепя за антигена щом го разпознае.
Както вече споменах, придобития
имунитет е специфичен. Именно
това е участъкът, който го прави такъв. Един път срещнал антигена, той

ще бъде запомнен. Така при всяка
следваща среща ще бъде обезвреден
по-бързо отколкото при първата им
среща. Трябва да се знае обаче, че ако
никога преди не се е срещал с него,
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ще го подмине по кръвния ток като
малка гара. Спокойно. За да се „запознаят” си има определени механизми.
Те не са обект на темата към момента.
Тъй като статията е за алергичните
реакции, нека се съсредоточим върху
IgЕ, именно това е антигенът, свързан
с алергиите. За да съм коректна, алергични реакции могат да се причиняват и от други два типа имуноглобулини, но тъй като е косвен ефекта им,
няма да се задълбочавам в това.
При скорошно изследването на паразита Schistosoma mansoni, учени попадат на протеин, който наподобява
друг такъв в брезовия прашец. А този
белтък в прашеца е виновник за ред
алергичните реакции.
Schistosoma mansoni

Новото проучване сочи, че неща, съдържащи молекули близки до тези
на конкретния протеин, предизвикват редица алергична реакция. Това

може да е от помощ в прогнозирането например, кои храни могат да са
причинители на алергии.
Когато IgE нормално се свърже с антигена, това води до възпаление. Ако
обаче IgE се свърже с много голямо
количество антигени едновременно,
това не води просто до възпаление, а
до атопична алергия и дори анафилаксия. Знаем, колко опасно може да
бъде това.
Или иначе казано, когато IgE разпознае, т.нар алергенен протеин на
фъстъка например, то той се свързва
с него. Това може да доведе в някои
случаи до силна реакция на имунния
отговор и в крайна сметка до симптоми, вариращи от хрема до животозастрашаващият анафилактичен шок.
Учените смятат, че този механизмът
на предизвикване на алергична реакция първоначално се е развил, като
защитен за хора и животни срещу
паразити. В развитите страни обаче,
където имунната система на човека
почти не се сблъсква с такива паразити, алергичните реакции се насочват
към други видове молекули, които не
са така опасни. И всъщност свързването на IgE с причинителя и последващата реакция на имунната система
водят до много по-големи беди, отколкото е щял да нанесе самия причинител.
Още в самото начало в подкрепа на
хипотезата, че има протеин и той е
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ключов, група учени, водени от изчислителния биолог Николас Фърнхам, Лондон се занимават с този проблем. Те анализират сходствата между
2 712 протеина, за които е известно,
че причиняват алергии с повече от
70 000 протеини от 31 вида паразити. Така изследователите идентифицират 2 445 паразитни белтъка, които
са с високо ниво на сходство спрямо
алергенните протеини.
Така те откриват гореспоменатия
протеин от паразита Schistosoma
mansoni.
В следваща по-сигурна стъпка от изследването, учените събират кръвни
проби от 222 души в Уганда, заразени
с червея S. mansoni. Така установяват,
че един на всеки шест произвежда
антитела, които разпознават пречистения паразитен протеин, т.е. те вече
са се срещали с него. Специфичността, за която говорихме по-рано при
придобития имунитет.
„Ние прогнозираме, че този протеин
ще бъде разпознат от имунната система, тъй като фрагмент от него е подобен на този от брезовия белтък, който
причинява редица алергични реакции“, констатира Фърнхам. Изследователите допълват, че това е „първият пример за сходства на паразитни
протеини и такива от растителни полени, които да са сред таргетните молекули на IgE“.
В изказването си паразитолога Мария
Язданбакш от университета в Лейден,

Холандия споделя: „Това е един много полезен научен труд, който дава
възможност да развием нов метод за
идентифициране на нови алергени.“
Фърнхам твърди, че „резултатите
биха могли дори да помогнат за разработването на по-ефективни терапии за хората, страдащи от алергии.”
При имунотерапията хората са изложени на въздействието на нарастващи алергенни дози, за да се намали
чувствителността на имунната им
система. Познавайки вече този протеин и знаейки сходствата му с редица алергени, това би позволило на
лекарите да дават направо пречистената белтъчна форма на пациентите.
„Това неимоверно ще улесни дозировката, а от там и имунотерапията
ще е по-безопасна”, казва Фърнхам. „
Но това е дълъг път, за изминаване“,
предупреждава той.
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Колективният имунитет, защо
данъците не са кражба и защо
хората не вярват на експертите
Автор: гл. ас. д-р Лъчезар Томов

I.
Колективният имунитет
защо данъците не са кражба

и

О

ще Аристотел е казал „Цялото е повече от сбора на
частите си“. Това е основното свойство на една система – нейното поведение се определя много малко от характеристиките
на съставящите я елементи и много
повече от взаимодействието между
тях и структурата на взаимните връзки. Никой човек не е остров, затворен
в себе си и всеки зависи от другите
хора. Пример за това е колективният
имунитет по отношение на вирусите.
Когато един човек бива заразен от вирус, той се превръща едновременно
в инкубатор за нови репликации и в
преносител на този вирус. Дали този
вирус ще се разпространи масово, зависи от структурата на връзките между него и другите хора (структурата
на мрежата на фиг.1), от свойствата
на самия вирус и от това колко хора
са ваксинирани срещу него.

Фигура 1. Мащабируема мрежа (scale
free network),
При мащабируемите мрежи има звена с много по-висока централност от
други, тъй като броят звена с k възела
P(k) e обратнопропорционален на k
със степен по-висока от едно, т.е.:

Това е разпределение на Парето и
означава, че малък процент от звената имат почти всички връзки в мреЮЛИ 2017
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жата, подобно на правилото 80-20,
което казва, че 20 процента от хората
вършат 80 процента от работата и е
пак проява на Парето разпределение.
Вилфредо Парето е италиански математик, който пръв е забелязал, че
огромна част от земята в Италия се
държи от много малко на брой хора
(70-30) и е развил своя закон, който
се проявява навсякъде в природата – от размера на кратерите на луната, през силата на земетресенията
(малкото на брой земетресения от
най-висока степен на Рихтер отговарят за огромен процент от освободената при земетресенията енергия), до
продажбите на книги (малко на брой
книги имат 90% от продажбите в стил
„Хари Потър“, докато повечето книги
се продават в малки тиражи) . Подобни примери са честотата на използване на думите (няколко десетки думи
взимат 80% от изговорените и изписаните думи), размерите на градовете, цитиранията на научните статии,
интензивността на войните и други .
Механизмът, по който мрежите придобиват свойството мащабируемост
(1) се нарича „преференциално обвързване“ или „Ефект на Матей“ по

цитата от Библията: „защото, който
има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има,
ще му се отнеме“ (Мат. 13:12) . Новите

Фигура 2а. Развитие на мащабируема
мрежа чрез механизма на
преференциално обвързване, модел
от стандартната библиотека на
NetLogo, показано през два хода
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Фигура 2а. Развитие на мащабируема
мрежа чрез механизма на преференциално
обвързване, модел от стандартната
библиотека на NetLogo, показано през два
хода
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звена в една мрежа по този механизъм се обвързват с други звена с вероятност, която е директно пропорционална на тяхната текуща обвързаност,
така популярните стават по-популярни. Пример за това е даден чрез симулационен модел в средата NetLogo

Фигура 2б. Мащабируемата мрежа
след 300 хода

В социалните мрежи някои хора са
много по-свързани от други. Ако заразеният човек има висока централност , т.е. познава много хора, които
познават много хора, които познават
много хора и т.н. и ако неговите непосредствени познати не са ваксинирани, „добрият“ вирус може да се раз-

пространи като пожар, дори повечето
хора да са ваксинирани, защото ще се
оформи път, по който той да стигне
до почти всички хора в мрежата и да
зарази всички неваксинирани . Колкото повече хора зарази, толкова повече хора ще умрат от него дори при
фиксиран процент на смъртност, а
той не е фиксиран . Големият брой заразени води до дълъг цикъл от репликации на вирусите (вирусите не се
размножават чрез деление, те се мултиплицират), като всяко едно копие е
неперфектно и малко се отличава от
оригинала. С всяко следващо копие
нараства вероятността полученият
вирус да е достатъчно различен, така
че да не бъде разпознат от антителата
в организмите на ваксинираните и да
се получи ситуация, в която те също
да бъдат заразени с множество смъртни случаи или трайни увреждания .
Колективният имунитет е пример за
това как всеки човек зависи от всички останали – в случая зависи за здравето си. Да се погрижиш за здравето на своето семейство означава да
осигуриш почти 100% покритие на
всички базови ваксини, за да предотвратиш описания сценарий, или да
заживееш някъде на остров без никакви контакти с другите хора. Защо
е този висок процент – защото хората
са свързани по такъв начин, че някои
са много посвързани от други и е достатъчно те да са в списъка на невакЮЛИ 2017
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Фигура 3 – Начална и крайна конфигурация на хората с традиционни и
алтернативни схващания за медицината
синираните, за да се оформи път до
всички неваксинирани. Нещо повече, тече процес на сегрегация на хората с алтернативни убеждения спрямо
медицината, подобен на описания от
Шелинг през 1971-та година : Хората с
подобни убеждения не са склонни да
живеят напълно изолирани един от
друг и ако имат предпочитания поне
25% от техните съседи да мислят като
тях, с течение на времето те се местят и групират заедно, формирайки
клъстери, при условие, че началното
разположение е такова, че е по-крайно от прага на толерантност (извън
границите 25%-75%). Това може да се
илюстрира с модела на NetLogo със
стандартни параметри в началната

Фиг. 3 (а) и крайна точка Фиг. 3 (б) на
процеса. Пълната сегрегация е устойчиво равновесно състояние и при нея
няма мотиви за релокация. Устойчивото равновесно състояние е такова
състояние, при което малки отклонения от него водят обратно към него,
подобно на дъното на долината – една
търкаляща се топка ще спре там и ще
стои, докато не се приложи достатъчно голяма сила, за да излезе извън цялата долина, в противен случай ще се
върне обратно в точката с най-ниска
потенциална енергия – дъното.
Всеки такъв клъстер обаче не е напълно откъснат от средата, което води
до създаване на множество потенциЮЛИ 2017
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ални огнища на епидемия. Ако едно
от тях бъде достигнато от патоген
като причинителя на морбили, всички неваксинирани ще се разболеят,
което ще прекъсне изолацията и ако
медицинските лица не вземат мерки,
ще има множество агенти на заболяванията, които да заразят другите
клъстери скокообразно (каскадно).
Мутациите сред патогените растат
пропорционално на броя заразени,
а оттам нараства и рискът да се натрупат достатъчно, за да бъдат патогените неразпознаваеми от имунната система на ваксинираните.
Характеристиките на вирусите са
особени – те не дишат, не се хранят,
не се размножават чрез деление и в
природата извън гостоприемниците
са инертни кристали. Това позволява
да ги разглеждаме като прости преносители на информация и динамиката на епидемията от вируси – като
частен случай на епидемията на разпространение на идеи. Тъй като човешкият мозък претегля аргументите
не само по съдържание, но и по броя
на повторенията, съпротивата на разума към дадена идея е подобна на съпротивата на имунната система към
вируса и може да бъде тренирана –
ако идеята бъде изказана единично
и има време да бъдат съставени контрааргументи (аналог на антителата),
то последващото масово облъчване

няма да има същия ефект. Ваксинацията в този смисъл е просто частен
случай на трениране на адаптацията
на сложните системи към новата информация чрез подкритични дози копия на информация .
Колективният имунитет е свойство
на мрежите, което важи за всякаква
информация, не само за тази, която
вирусът пренася в своето РНК и ДНК.
Важи за грамотността също – ако достатъчно на брой хора са грамотни, неграмотните ще бъдат изолирани един
от друг и няма да могат да си взаимодействат, за да увеличават бройката
си и да разрушават обществото.
Парите също са информация –
ако достатъчно на брой хора са над
прага на бедността, тя няма да се разпространи като вирус. Kритичната
бройка от средно богати хора потребяват и движат икономическия растеж, докато при твърде много бедни
няма кой да купува и бедните остават
бедни.
Законите също са информация
– ако не се прилагат еднакво спрямо всички или при всеки размер на
престъплението, беззаконието ще се
разпространи като пожар . Рудолф
Джулиани навремето е разбрал това
и променил политиката в Ню Йорк,
така, че да бъдат хващани всички
престъпници, без значение от размера на провинението. Така е обхванал
достатъчно висок процент от престъЮЛИ 2017
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пниците, за да спаднат под критичната бройка (едно престъпление води
до други и престъпниците създават
нови престъпници, което прави явлението нелинейно и подобно на модела на Изинг) и рязко е свалил нивото
на престъпленията .
Отделните хора са като възлите
в графиката, техните егоистични интереси налагат сътрудничество между тях, просто защото споделят една
територия и са свързани в обща мрежа. Характеристиките на мрежата са
такива, че ако иска човек да е спокоен
за своето състояние, той трябва да се
погрижи почти всички, ако не всички
други да бъдат спокойни за техните
състояния. Колкото по-централизирана и голяма е една мрежа, толкова по-наложителна е кооперацията
между хората. Това е причината за съпротивата срещу глобализацията, защото се налага Джо от Айдахо да мисли за добруването на Пенка от Горна
Диканя, за да може той да е добре – и
наистина едно от решенията е разбиването на мрежата на подмрежи и децентрализацията им, тъй като малкото е по-хубаво и не толкова крехко . За
съжаление или радост, този процес е
като движението на река към океана,
предизвикан от естествените закони
на човешката алчност. Колкото по-голяма е една мрежа, толкова по-голям
може да е всеки индивидуален възел
в нея и нарастването на печалбата
за малцината избрани с най-висока

централност е неограничено. Както
Ричард Файнман се е шегувал, някои
числа са много по-големи от астрономическите и тях наричаме „икономически“.
Това е един нерешен парадокс – човешката алчност води до глобализацията, която обаче изисква все повече
„реципрочен алтруизъм“ от индивида. Хората искат едновременно свободно движение на стоки и услуги и
ниски данъци, без да усещат, че те си
противоречат. Свободното движение
води до все по-голяма взаимна зависимост, а това увеличава разходите за
осигуряването на колективния имунитет. „Ваксините“ струват пари, не
всички могат да си ги позволят, но
пък тези, които имат пари, не могат
да си позволят бедните да не са ваксинирани, защото това излага тях на
риск. Всяко количество информация,
която осигурява статуса на индивида
(образование, пари, законност) може
да бъде сложено на това място. Тези
пари се осигуряват под формата на
данъци от държавата. Дали данъците
са кражба, обаче?
С разрастването на мрежите от хора и
увеличаването на свързаността между тях естествено възниква йерархия.
Йерархичните мрежи са частен случай на мащабируемите мрежи, при
които коефициентът на групиране на
върховете е обратнопропорционален
на степента на свързаност (2)
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При стандартните мащабируеми
мрежи върховете с по-висока свързаност (с повече връзки с други върхове) не се отличават от другите по
коефициента си на групиране, докато при йерархичните мрежи, той
намалява, т.е. по-важните върхове
имат по-малка тенденция да образуват пълни графи със съседите си
(т.нар клики). Пълните графи са такива, при които всяка двойка върхове са свързани с уникално ребро, т.е.
коефициентът на групиране показва
тенденцията за обвързаност на даден
връх със съседите си, така че да са си
„самодостатъчни“, а при йерархичните мрежи по-важните възли имат
по-малко обвързаност със съседите
си .
Пример за такива йерархични системи и мрежи са живите организми
– едноклетъчни, колониални, многоклетъчни. Всяко следващо ниво
„поробва“ долните нива, което е нещастие за отделната клетка, но триумф за целия организъм. Хората сме
пример за това – сменяме всичките
си клетки много пъти през живота си,
но ние оставаме живи. Ние поробваме своите клетки. Тук не обсъждаме
моралността на това, а само закономерността му . Държавата възниква

като едно от нивата на йерархия, след
градовете, общините и областите, за
да осигури колективния имунитет
на хората. Опасността е тя да не ги
пороби, за да осигурява своето оцеляване вместо тяхното, заради което
и съществува т. нар. разделение на
властите и принципът на субсидиарността в ЕС – нищо, което може да се
направи на дадено ниво на йерархия,
не бива да се прави по-нагоре, т.е.
не е работа на държавата това, което
може да свърши общината и засяга
само нея.
Данъците биват събирани чрез колективна принуда, като всеки човек принуждава всички останали. Принудата
не е директна, защото една държава е
многослойна, йерархична система и
най-горното ниво прави събирането.
Всеки поотделно чувства, че неговите пари се изземват против волята му,
докато всеки всъщност изземва парите на останалите против волята им.
Неплащането на данъци се наказва
сурово, за да се избегне т.нар. „трагедия на общото“, при която всеки се
ползва от привилегията на колективния имунитет без да плаща цената за
нея . Ако си представим едно общо
пасище, на което всички пастири водят кравите си, всеки от тях има интерес да нахрани своите най-добре за
сметка на останалите (за да даде мляко), като разчита, че другите ще проявяват въздържание, за да компенсират
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неговата невъздържаност. Пасището
има оптимален брой крави, при който общият литраж мляко е най-голям
и всяка допълнителна крава намалява
печалбата на всеки поотделно, но никой няма интереса да оттегли своите
крави. Така всички оставят животните да пасат неконтролируемо и изчерпват ресурса отвъд възможността
му да се възстанови. Точно това води
до възникването на йерархия, закони,
правила и регулации. Така всеки принуждава всички останали да спазват
обща рамка, при която никой не се
вози безплатно за сметка на останалите.
Тъй като всеки изземва пари
от другите насила, за да предотврати прекомерното изземване от своя
джоб, трудно можем да кажем, че държавата в общия случай краде нашите
пари. Една държава, изцяло поробила долните нива, разбира се може да
го направи и да не предоставя малко
или никакви услуги срещу парите,
както е при тоталитаризма (никакво
равенство пред закона, малцинство,
което живее на гърба на останалите), но това не прави данъците в общия случай кражба, не и в смисъла
на понятието, който обикновено се
влага. Ние караме другите да плащат
данъци насила и те карат нас, за да
може всички да плащаме най-малко,
но никой да не живее на гърба на останалите, без да плаща колкото може
за имунитета, който получава – било

той под формата на ваксини, доходи,
защита от произвол и образование. В
даден момент от време някой може да
получава повече, отколкото дава, но с
волатилността в икономиката и триумфът на непредсказаните събития с
голям ефект в живота ни – „Черните
лебеди“ , тези роли с времето могат
да се обърнат и колективната защита
е застраховката срещу това.
II. Защо хората нямат доверие на
лекарите, експертите и държавата
Мрежовата структура
Първата причина, която можем да изтъкнем е същото, което описахме до
момента – мрежовата структура на
свързаност между хората, която позволява идеите да се разпространяват със същата динамика, с която се
разпространяват и вирусите – като
епимедия. Трябва над 95%, ако не и
над 99% от хората да са „имунизирани“ срещу подобни идеи чрез високо
ниво на функционална грамотност
и познания за науката, за да има колективен имунитет срещу идеята, че
колективният имунитет е лъжата на
експертите. Това изискване е практически неизпълнимо в епохата на нарастваща сложност, специализация
и задълбочаване на знанията, затова трябва да търсим други методи за
имунизация.
Когнитивните отклонения
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Втората причина е уязвимостта на
отделните звена към пропагандата,
поради специфични когнитивни отклонения:
1.
Пренебрегване на знаменателя
При анализ на съотношения, например риск/полза, вниманието се фокусира върху числителя („риск” – бел.
ред.) пропорционално на яркостта
на оставеното впечатление в зависимост от формулировката на проблема, например:
Твърдението „1 на 100 000 ваксинирани деца развива трайни увреждания“ е по-впечатляващо от „Ваксина,
която предпазва децата от смъртоносна болест носи 0.001% риск за трайна
инвалидност“ . Причината е, че понятието „риск“ не се свързва с твърда
реализация на събитието и ниските
числа се пренебрегват, докато в първата формулировка имаме конкретна
реализация на риска – едно дете, което е увредено от ваксини. Това дете
тежи в ума непропорционално много.
2.
Ефект на ореола
При оценяване на качествата на човек, компания, предмет или какъвто
и да е обект, високата оценка за някое качество влияе върху оценката
за другите качества в положителна
посока, отрицателната влияе в отри-

цателна посока . Ако едно лекарство
носи ползи, то не може да има вреди, а ако е вредно, то не може да има
ползи. Ако един човек има висока
интелигентност, то той трябва и да е
дoбър, надежден, компетентен, красив, a ако е красив, то той трябва да е
добър, умен и надежден (по дрехите
посрещат).
Съчетаването на тези две когнитивни отклонения води до отписването
на ваксината като цялостно вредно
лечение.
3.
Предубеждение
към
потвърждаващите доказателства
Хората дават по-голяма тежест на аргументите в полза на тезите, в които
са убедени, отколкото на обратното. Пример за това е изследване, направено в САЩ, в което на две групи привърженици и противници на
свободния достъп до оръжия се дават
балансирани доказателства и за двете тези. В резултат на разглежданите
доказателства убедеността и на двете групи нараства и техните позиции допълнително се поляризират,
като всяка група придава по-голяма
тежест на доводите за нейната теза,
отколкото на доводите против . Това
въвежда нелинейност в нарастването
на доверието към или убедеността в
дадена теза – всяко ново доказателство „ЗА“ намалява тежестта на следващото доказателство „ПРОТИВ“ и
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увеличава тежестта на следващото
доказателство „ЗА“. След определена
бройка доказателства втвърдяването
на възгледите става практически необратим процес и се достига до състояние, на устойчиво равновесие, от
което не може лесно да бъде измъкнато.
Това отклонение се съчетава твърде
добре с мащабируемостта на мрежата, като води постепенно до оформянето на клики по убеждения – хората
с различни възгледи прекъсват връзките помежду си вследствие на поляризацията и се групират с други
със сходни възгледи. Изолирането от
различните възгледи ускорява драматично втвърдяването на убежденията
до достигане на устойчиво равновесие, или имунитет към рационални
аргументи. Текущо това се наблюдава като поведение при антиваксърите, които се изолират както в мрежата,
така и географски и създават условия
за избухване на епимедии – нещо,
което симулирахме с модела на Шелинг за сегрегацията.
4.
Евристика на наличността
Tова, което е по-близо до ума ни, посвежо в паметта ни, то е по-важно.
Поради особеността на паметта да
пази по-сензационните събития подобре, както и тези, които предизвикват по-силни емоции, това води
до влиянието на емоциите върху
оценката на важността и оттам – на

риска. Пример: „Торнадото се разглежда като по-чест убиец от астмата,
макар, че последната причинява 20
пъти повече смъртни случаи“. Тази
евристика има потенциал за неограничено преувеличаване на важността и опасността от това, което умът си
припомня най-лесно и най-добре.
Това когнитивно отклонение, съчетано с медийното внимание, предизвиква т.нар. „каскада на наличността“
– надценяването на риска зависи от
яркостта на впечатлението, която е
функция и на масовостта на информацията. Това, което тревожи хората
храни медиите, а новините усилват
тревогата и се получава положителна
обратна връзка или „порочен кръг“ .
Първопричината за недоверието, като двигател на устойчивите
грешни идеи: агентският проблем
Всички тези причини в комбинация
не биха били достатъчни, за да наблюдаваме съвременното явление на
антиваксърството или устойчивостта
на опровержими идеи като „данъците са кражба“, ако доверието на хората в експертите е достатъчно високо.
Всъщност, основната причина, която
е скрита за анализаторите, склонни
да подценяват интелигентността на
нормалните хора, се корени в намаляващото доверие към експертите. Да, дори в този процес роля имат
структурата на социалната мрежа и
когнитивните отклонения, но двигаЮЛИ 2017
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телят е асиметрията на информацията и позицията на експертите, които
са често неуязвими за последствията
от грешките си – „не са заложили
кожата си в играта“ . В такава позиция са например мениджърите по
върховете на американските банки,
които взеха многомилионни бонуси
в разгара на финансовата криза, която
удари пенсиите на милиони обикновени американци, рискувани заради
бонусите от същите тези хора. В случая проблемът е създаден от схемата
на възнаграждение, която насърчава
годишната печалба, а не дългосрочното оцеляване на инвестициите
и стимулира рисковото поведение.
Това е пример за агентски проблем
– собствениците на спестяванията делегират правомощия на мениджърите да управляват парите им, но
техните интереси се разминават, поради описаната схема на заплащане.
Класически случай на агентски
проблем се наблюдава в системата
на здравеопазването почти навсякъде, където има такава . Това е един
от най-тежките подобни проблеми,
защото включва нуждата пациентът
да вярва на агента (доктора), че преследва неговите цели, а не своите, без
да има начин да измери как се справя
агентът. В повечето здравни системи, играта между пациент и доктор е
на две нива – пациентът търси съвет
от експерт, който може да го лекува,

а може и да го насочи към един или
повече други експерти, които да провеждат лечение. В система, която се
заплаща на услуга, първият експерт
има финансов интерес да консултира пациентите си колкото се може
по-често. Това може да е в противоречие с интересите на пациента, както финансови, така и здравни. Нещо
повече, на второто ниво заплащането
на лечение създава финансов интерес да се провежда такова, което понякога е в директно противоречие
със целите на пациента за по-добро
здраве, тъй като лекарите дори да са
несигурни в способностите си, пак
имат интерес от провеждането му. В
конкретния случай има предложено
решение и то е консултантите, които пренасочват пациентите, да са на
твърда заплата и да нямат интерес да
ги консултират твърде много. Това не
е цялостно решение, тъй като самите
лекуващи лекари са слуги на повече
от един господар и често господарите имат твърде различни интереси
– фармацевтичните компании искат
да са на печалба и да продължат да са
на печалба, пациентите искат да оздравеят и да не фалират, което прави четири различни интереса от два
източника. Българската здравна система е пример за тежките последици
от агентския проблем и сгрешените
схеми на заплащане, водещи до отчитане на милиони лежащо болни от
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сърце в шест-милионна държава.
Агентският проблем и данъците
като кражба
Дотук обсъждахме причините за недоверието към експертите, като се
фокусирахме основно в явлението
„анти-ваксърство“, но той е основополагащ и за идеите на модерните
крайни либертарианци. Съвременните демокрации са йерархични системи, при които разстоянието от възложителя – народа, до агентите – трите
власти, е много голямо и асиметрията на информацията е сериозна. Логично е хората да подозират разминаване в интересите между елита, който
иска да бъде избран и разполага с експертиза за управлението и целите на
суверена – да оцелява, да просперира
и да живее в мир. Краткият период на
мандатите насърчава краткосрочни
политики, а наличието на власт позволява на управляващите да отглеждат лоялни избиратели чрез безусловни социални привилегии, които ги
правят зависими за оцеляването си
от оставането на власт на дарителите.
Наличието на корупция и злоупотреба с власт, съчетани с неуязвимостта
на елита за последствията от действията му, с разстоянието му от хората
и със сложността на взиманите решения, които не са разбираеми за тези,
които нямат експертизата – това са
градивните камъни на идеята, че „данъците са кражба“, а устойчивостта
на тази идея се корени в съчетанието

на мрежовите структури, медийните
каскади и когнитивните отклонения.
Този, който идва и ти взима данъците е видим и наличен, този, който се
възползва от тях е далеч и невидим,
а понякога и няма лице и не може да
бъде персофинициран (парите издържат не само хора, сгради и машини, но и системи, правила и политики, т.е. мрежовите структури, които
организират поведението на хората).
Взимането на парите е по-важното, а
харченето е невидимо, дори когато е
правилно.
III. Заключение:
Това, което хората виждат, за тях е
по-важно от това, което е извън взора им и непосредствения спомен от
видяното. Хората виждат множествата, но не и системите, които са връзките между елементите на тези множества. Виждат закономерностите и
моделите, но не и случайността и хаоса. Трудно е за Джо от Айдахо да си
представи, че оцеляването му зависи
от това на баба Гичка от Гниляне, а
още по-трудно му е да се довери на
някакъв с вратовръзка от Вашингтон,
когото никога не е виждал и разполага с много повече информация от
самия него. Трудно му е да приеме,
че повечето неща, които се случват,
не са директно свързани като плод
на голяма организация, а са случайно
съвпадение. Скептицизмът с времето
и общуването се засилва и преструкЮЛИ 2017
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турира нашето общество, като го разпада на клики, а това прави обменът
на идеи все по-труден. Надеждата,
която ни остава е, че структурата на
мащабируемите мрежи работи и в
двете посоки, и можем да се научим
да предизвикваме епидемии от вярна информация, които с времето да
доведат до мрежи на знанието. Това
би позволило да отделят устойчивите неверни идеи и би елиминирало
възможността да се възпроизвеждат
масово.
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Интервю с доц. Иванка Цачева:
Ваксините – ползи и рискове
Интервюто взе Росица Ташкова.

П

оради застрашителните
размери, които придобива въпросът за ваксините и крайните мнения,
които се заемат от членовете на обществото ни, решихме да разговаряме с независими представители
на научната общност, които са пос-

ветили живота си на имунологията, микробиологията и лекарската
професия.

Ето какво споделя доц. Иванка Цачева, молекулярен имунолог, по темата.
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Бихте ли се представили на на- ля и повече не допуска той да установи инфекция в същия организъм.
шите читатели?
Името ми е Иванка Цачева и съм доцент по молекулярна имунология към
Катедрата по Биохимия в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“. Всичките ми 25 години
трудов стаж са посветени на преподавателска и изследователска работа
в областта на имунологията. Държа
да отбележа, че не произвеждам ваксини и не работя за компании, които
произвеждат ваксини. Моята работа е
само и единствено изследователска,
а интересът ми към темата е фундаментален.

Тази „памет“ се нарича имунологична памет и се осигурява от два вида
клетки на кръвта, които се характеризират с дълъг живот – десетки години.
Имунологичната памет представлява
еволюционно предимство, характерно само за гръбначните животни
и им дава средство за оцеляване, без
което продължителността на живот
не би била такава, каквато я познаваме. Това важи в най-голяма степен за
човека, като човешката имунна сис-

Как бихте обяснили действието
на ваксините на достъпен език –
така че механизмът да бъде разбран дори от хора, които нямат
биологическо образование?
Ваксините са средство за активна
имунизация. Такава активна имунизация протича в човешкото тяло всеки път, когато прекарваме някаква
инфекция. По време на този процес
имунната система идентифицира
причинителя по негови уникални
молекули, изработва ефективна специфична защита срещу този конкретен причинител, с която го унищожава и приключва инфекцията и,
най-важното, „запомня“ причинитеЮЛИ 2017
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тема се характеризира с най-високо
ниво на сложност и ефективност. В
този смисъл ваксинирането имитира
естествен процес със всички последствия освен едно – не предизвикват
инфекции, тъй като не съдържат вирулентни причинители. Целта на
ваксината е да „запознае“ организма
с уникалната молекулна характеристика на даден инфекциозен причинител и да предизвика изработването
на имунологична памет, която ще се
задейства незабавно при всяка следваща среща на ваксинирания организъм със същия причинител.

Какво съдържат ваксините – има
ли опасни вещества в тях, за кого
биха били опасни и защо изобщо
се намират във ваксината?
Най-важният компонент на ваксините е инфекциозния причинител в отслабена или напълно инактивирана
форма, така че да не може да предизвиква инфекция. В днешно време се
правят и ваксини, които не съдържат
цял инфекциозен причинител, а само
негови отделни молекули – такива,
за които е установено, че са идентификатори на патогена и се атакуват
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от имунната система. В този случай
се налага използването на допълнителни компоненти, наречени адюванти, които компенсират липсата на
цял патоген и стимулират имунния
отговор срещу изолирани молекули.
Ако ваксината е опакована в количество, което съдържа няколко дози на
приложение, тя съдържа и консервант, който не позволява растежа на
микроорганизми в опаковка, която е
вече отворена и трябва да се съхранява за известно време. Ваксините, които се опаковат в еднократни дози не
съдържат такива консерванти. Има и
други компоненти, които се използват като стабилизатори, тъй като ваксините са в течна форма.
Дали са опасни тези компоненти и
за кого? Отговорът на този въпрос не
е еднозначен, но като цяло е, че тези
компоненти не са установени като
опасни. Всеки компонент минава
през нарочни, целенасочени научни
изследвания и клинични тествания
и се документира със своите ползи и евентуални странични ефекти.
Това е същият тип протокол, който се
прилага за което и да е лекарство – с
или без лекарско предписание. Това
е задължение и отговорност на хората, които разработват и след това
произвеждат ваксината или лекарството. Освен това, в научната литература през последното десетилетие
има много публикувани научни ре-

зултати, които имат за цел да установят опасен страничен ефект на
въведените в международния имунизационен календар ваксини. Това
е продиктувано от надигналата се обществена нагласа, че ваксинирането
предизвикват аутизъм.
Счетох за моя отговорност да проверя
тези резултати, за да дам информиран
отговор. Тревогата е вдигната през
1998 г. от статия на екип изследователи, водени от Andrew Wakefield, чиито резултати се базират на изследване
на осем деца, при които се проявява
аутизъм месец след поставянето на
комбинираната ваксина срещу морбили, заушка и рубеола. Те твърдят, че
по установен от тях механизъм ваксината е довела до аутизъм при изследваните деца, поради използвания
причинител на морбили и консервантът тимеросал (thimerosal), който
съдържа живак. Статията е публикувана в престижното научно списание
The Lancet с оригинално заглавие:
“Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia,
non-specific colitis, and pervasive
developmental disorder in children”и
поражда огромен интерес сред научна общност. За около 15 години след
това са проследени огромен брой
деца (става въпрос за милиони) в различни държави – европейски, северноамерикански, австралийски, азиатски и подробно са документирани и
анализирани всички ефекти от приЮЛИ 2017
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лагането основно на въпросната ваксина. Всички резултати показват, че
няма връзка между ваксинирането и
проявата на аутизъм при отделни дечица.
Нещо повече, поради обществения
натиск след 2001 година, ваксините вече не съдържат тимеросал, но
тенденцията за увеличаване броя на
деца с аутизъм в световен мащаб се
запазва и до днес. Ако изобщо има
нещо положително като последствие
от тази публикация, то е че благодарение на интензивната и насочена изследователска работа на голям
брой колективи, се откриват много
от факторите, отговорни за проява на
аутизма при хора – това е състояние,
възникващо на почти изцяло генетична основа и се инициира вътреутробно, а не след раждането. Първите
проявления обаче съвпадат като време с периода на ваксиниране, който
приключва към края на втората година. Списанието The Lancet изтегля
статията след като всички съавтори
на Wakefield оттеглят подкрепата си
за интерпретацията на получените от
тях резултати. В научните публикации се коментират и професионалните стандарти, които са били пренебрегнати от Wakefield и сътрудници,
но за съжаление обществената нагласа не следва същия ход.

те рискове от поставянето на
ваксина?
Реалните рискове от поставянето на
ваксина са в две посоки. Ако ваксината съдържа цял патоген, то е възможно
тя да предизвика инфекция, в случай
че технологичният процес не е инактивирал или отслабил патогена. Това
е риск, който би трябвало напълно да
се контролира от производителите.
Другият реален риск, по мое мнение,
може да се предизвика от приложението на твърде голям брой ваксини,
като например ежегодното ваксиниране на възрастни срещу един и същи
клас патогени като грипните вируси.
Така имунологичната памет ще загуби „разнообразието“ си и няма да е в
състояние да покрива всички предизвикателства на околната среда.

С кои ваксини е установен проблем и от какъв характер е той?

Доколкото знам, проблеми е имало с
ваксини, при които грешки в технологичния процес са предизвиквали
инфекции вместо активна имунизация. Но става въпрос за конкретни
партиди на ваксина срещу полиомиелит, приложена в Африка преди доста време, а не по принцип за ваксина
срещу полиомиелит. Като предпазна
мярка в днешно време се използват
Какви са реално съществуващи- и ваксини, които вместо цял патоген,
ЮЛИ 2017
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съдържат отделни негови молекули и ва да са единици. Освен това, този
така няма риск от инфектиране.
вид имунна защита има по-голямо
значение при инфекции, причиняИма ли групи, за които ваксини- вани от вируси, тъй като вирусите
имат нужда от гостоприемници, за
рането е противопоказно?
да живеят и гостоприемниците са
Има, това са хора с проявен автоиму- тези, които ги разпространяват. При
нитет и деца, чиито родители са про- бактериалните инфекции не е така.
явили автоимунно заболяване. При Защита срещу патогенни бактерии
това положение е възможно (но не и може да се осигури само с ваксини,
задължително) ваксината да е по-ско- тъй като бактериите могат да живеят
ро вредна, отколкото полезна. Но това и извън гостоприемници, имат начиса особени случаи и не могат да се ни да оцеляват при неблагоприятни
условия и са неотменна част от среизползват като правило.
дата, която хората обитават. При мноМного хора не разбират значе- го бактериални инфекции проблемът
нието на колективния имунитет. не е самата инфекция, а токсините,
Бихте ли обяснили понятието на които се произвеждат от бактериите.
Така че е най-добре да не се допусдостъпен език?
ка възникването на такава инфекция,
нещо което може да се постигне с
Колективният имунитет се осигурява
ваксините. Разбира се, хора, страот голяма група хора, които са имундащи от бактериални инфекции ще
ни (т.е. защитени) срещу определен
„обогатяват“ средата с бактериите,
инфекциозен причинител, например
които живеят в тях и в този смисъл
защото са ваксинирани или вече са
колективният имунитет ще действа
прекарали инфекцията. Така се намапредпазно като опазва средата от палява рискът от заразяване за отделни
тогенни бактерии.
членове на тази група, които не са
ваксинирани. Или с други думи, намалява броят на хората, които могат Как си обяснявате възникването
да разпространяват дадена зараза и на т. нар. „антиваксърско движетогава неваксинираните индивиди, ние”? Кой има изгода от това хокоито живеят сред тях имат по-малък рата да се страхуват да ваксинириск от заразяване. Но има значение рат децата си?
съотношението между имунни и неимунни индивиди. Последните тряб- Много често хората не разбират това,
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което казват. Образованието има значение, то прави хората по-малко податливи на манипулации. А родителството е огромна отговорност, която
провокира тази податливост към манипулации. Страхът да не допуснат
грешка кара родителите да се колебаят и тогава агресивна група хора
може да наложи мнението си с псевдоаргументи. Аз намирам аналогия
със ситуацията с модерното напоследък веганство. Това е с нищо неоправдано човешко поведение, което
лицемерно си служи с морални категории, за да популяризира, доста агресивно при това, ново отношение към
живота. И има хора, които се поддават на тази агресия или на тази мода.
Медиите имат също голямо значение
в такива ситуации. Те могат да „наливат масло в огъня“ като дават трибуна
на некомпетентни мнения, идващи
предимно от „информирани“ родители. Откъде се информират родителите – от социалните форуми, които
са ненадеждни източници. Там всеки може да каже или напише каквото
му хрумне, без да носи отговорност
за това. Хората имат склонност да коментират неща, които не разбират. И
винаги се намират такива, които да
им вярват и участват в разпространяването на тези „компетентни“ мнения. Наскоро по БТВ гледах предаване, посветено на темата „Опасни ли
са ваксините“ и водещата даде дума-

та на една майка (Стела, с 2-годишна
дъщеря) и на един баща (Любомир,
с 8-месечен син). Двамата родители уверено твърдяха неща, които не
разбират. Увереността им идваше от
това, че са чели мнения на други родители! Родители споделяли, че ваксините предизвикват повишаване на
температурата, гърчове и др. Нормално е една ваксина да предизвика първите ден-два симптоматика, характерна за заболяването, срещу което е
създадена. Това е гаранция, че имунната система реагира по правилния
начин! Ваксините предпазват от разболяване. Ако вземете решение да не
ваксинирате детето си, това означава,
че поемате риска то да се разболее. А
последствията от една инфекция са
много по-опасни и дълготрайни, отколкото от която и да било ваксина,
защото ваксината само имитира инфекцията. Нещо повече, ако детето
ви се разболее, то ще разболее следващи неимунни деца и т.н. Затова не
се учудвайте, че при постъпване на
деца в детската градина се изисква те
да са имунни срещу опасни патогени. Защото иначе се превръщат в техни разпространители.
Що се отнася до добавките във ваксините, ако те имаха действително връзка с отключването на даден тип заболяване, то тази връзка отдавна щеше
да се е проявила. Ваксини се правят
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и използват от хората по един и същи неваксинирани?
начин от времето на Луи Пастьор. За
сведение това е краят на 19 век.
Рисковете са големи. За да си дадем
сметка за тях, трябва да оценим реИзгода от това хората да не се вакси- зултата от прилагането на ваксини.
нират имат тези, които разчитат хора- Първата ваксина е приложена от Луи
та да се разболяват и се надяват да им Пастьор, с което той е спасил живота
продават лекарства. Ще кажете – това на човек, който е щял да умре от бяс.
не са ли същите, които произвеждат Противобясната ваксина се прилаваксините. Възможно е и да са същи- га и днес и то само при съмнение от
те, тук ми е трудно да дам достове- заразяване. По времето на Луи Пасрен отговор. Знам за фармацевтични тьор инфекциозните заболявания са
компании, които произвеждат вакси- били една от трите големи причини
ни, но дали всички ваксини се про- за човешка смъртност. Най-добрата
извеждат от фармацевтични компа- стратегия срещу смъртоносни или
нии – това не знам. А може да става инвалидизиращи инфекции е тяхнодума и за пазарна конкуренция, като то предотвратяване, а това става чрез
се има предвид, че атаката, започнала ваксините. Благодарение на използв научното пространство, беше сре- ването на ваксини хората са изкорещу една конкретна ваксина. Ето още нили вариолата (вирусна инфекция
един пример, че основно става въ- с около 30% смъртност), свели са до
прос за пари. В края на 70-те и нача- единични случаи полиомиелита (вилото на 80-те години на 20-ти век в русна инфекция с висок процент инСАЩ е имало бум на съдебни проце- валидизация), дифтерита, тетануса
си срещу производители на ваксини (тетаничния токсин може да предизи това е било доходно за адвокатското вика смърт за часове, затова при съмсъсловие. С един нормативен акт тази нение се прави и пасивна имунизасъдебна истерия е прекъсната и всич- ция), коклюша, морбилито, заушката.
ки забравят, че ваксините са опасни и Спирането на ваксинирането ще върюридическото съсловие се втурва да не всички тези инфекции на дневен
търси друга ниша.
ред, ще се загуби колективният имунитет срещу тях и неимунизираните
Пред какви рискове сме изпра- хора ще страдат.

вени като общество, ако това
движение стане още по-масово
и големи групи от хора останат
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Наташа Бохорова - една българка,
бореща се срещу смъртоносния
вирус Ебола
Интервюто взе Гергана Ватова.

З

нанието е сила!
Една велика мощ, която ако
се използва правилно може да
спаси света.
В борбата срещу смъртоносния вирус ебола участва една българка, което име ще остане в историята.
Позволете ни да Ви запознаем с Наташа Бохорова!

дисертация и получих степен Доктор
на Биологическите науки. В Институтa работих като научен сътрудник,
старши научен сътрудник и pъководител на секция „Растителни биотехнологии“ (1978-1991). С голяма отговорност и с голямо желание започнах
кариерата си. Имах чудесен колектив
от млади, интелигентни и активни
асистенти, с които се работеше с удоволствие. В този период в Институт
Здравейте, г-жо Бохорова.
Благодаря Ви, че се съгласихте на по генетика постъпиха много млади
научни работници и аспиранти, коитова интервю.
Разкажете ни повече за себе си – то обновиха генетичната наука с нокое Ви мотивира да се занимава- вовъведения и нови идеи. Това ново

те с наука и как започна научната
Ви кариера?
Винаги съм респектирала хората на
науката и тайно съм симечтала да откривам и правя неща, които никойдруг не ги е правил преди това. Всеки
един от нас си има малки любознателности скрити вътре в себе си.
Нека да започна с моята научна кариера. Аз бях аспирант в Институт по генетика на растенията, БАН; защитих Участие в научна конференция, Верона,
Италия.
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попълнение учени продължитрадициите на научни търсения, разшири
с нови методи класическите генетични изследвания при различните култури, като се базираше на постиженията на предишното поколение учени.
Работих в колективи по международни проекти, имах дипломанти и докторанти от страната и чужбина, както
и участия в конференции и лекции в
страната и чужбина. Cпециализирах в
Нотингамският Университет, Англия
при световноизвестния учен проф.
Eдвард Кокинг. През 1991 г. с конкурс
бях приета като ръководител на Ла-

боратория по Прилоҗно Генетично Инҗенерство в Департамента по
Приложни Биотехнологии в МеждународнияЦентър за Подобряване на
Царевицата и Пшеницата в Мексико – CIMMYT. CIMMYT е един от 15те научни института, разположени в
различни страни в света, които cа част
от Консорциумът за Международни
Научни Изследвания по Селско Стопанство (Consortium of International
Agricultural Research Centers (CGIAR,
Washington, USA). В CIMMYT ръководих проекти по растителни биотехнологии главно при царевицата, финансирани от UnitedNationsDevelopment
Programme (UNDP). Колаборатори в
тези проекти бяхa компании от САЩ,
Институти от Канада, Франция, Германия и Мексико. Проектите по пшеницата се разработваха в колаборация и финансирани от Австралия и
Швейцария. Тeзи биотехнологични
инициативи бяха наблюдавани и ръководени директно от Д-р НорманБорлаг, носител на Нобеловата награда
за мир (1970) и автор на „зелената революция“. Бях горда да работя с този
световно известен учен и неуморим
изследовател.
Повече от едно десетилетие работя като Директор по науката в
MAPP Biopharmaceutical, SanDiego,
California, USA.

Залезв Сан Диего
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С внучетата в България.

В момента работите в МАРР
Biopharmaceutical, Сан Диего,
САЩ, като директор по научните изследвания. От колко време
работите там и кои са най-големите предизвикателства, с които
се срещате всеки ден в работата
си?
Едно ново направление в биотехнологиите изцяло пренасочи моя научен интерес – експресия на гени и
синтезиране на протеини за биофармацевтични цели в растителни видове. В началото на 2004 започнах работа в МАРР Biopharmaceutical, като
Директор по научните изследвания.
Направленията, в които работя като
част от групата в тази компания са
eфикасно, евтино, и за кратък срок
промишлено производство на моноклонални антитела, чрез екпресия на

рекомбинантни протеини в тютюневи растения; cъздаване на продукти
за профилактика и за лекуване на инфекциозни заболявания чрез включване на коктейл от моноклонални антитела.
Работата върху експерименталното
лекарство срещу Ебола започна преди
повече от 10 години. Eкспериментираxме и тествахме много и различни
моноклонални антитела. На базата на
получените резултати от неутрализaция на вируса и от опити с експериментални животни, селектирахме
трите най-ефективни антитела, които
са компонентите на ZMapp. Аз работя
върху този проект от самото начало.
Бих желала да добавя, че моят съпруг
е Principal Investigator вкомпанията
и той също е част от групата раэработилaZMapp. Компанията работи и
за производството на моноклонални
антитела срещу Marburg и Junin вируси, Clostridium difficil токсини A
и B, Human Immunodeficiency Virus
(HIV), Herpes Simplex Virus (HSV),
Ricin, Influenza, Respiratory Syncytial
Virus (RSV) и други. В колаборация
сме с много научни институти и университети, където произведените от
компанията моноклонални антитела
са на различни стадии на in vitro и in
vivo тестиране.
Технологията за експресиране на
гени и производство на антитела в
тютюна (Nicotianabenthamiana) е
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сравнително нова. Като всяка новатехнология тя носисъс себе си и много въпроси, на които ни е ежедневно
се стараем да дадем отговор.
Важни за нас предизвикателства са
например как да повишим експресията на ново антитяло, което ще доведе до увеличаване напроизводството
му, кой е най-добрият метод за неговото пречистване и т.н.
Много хора не си дават сметка колко
точно е значимо това, което учените
правят всеки ден. Колко голямо е вашето откритие в глобален аспект?
Да се прекъсне смъртоносна инфекция, възникнала в световен мащаб, с
лекарствокоето е още в експериментален етап… е значимо постижение.
ZMapp беше в 10-те най-значими научни открития през 2014година.От
друга страна научните постижения
в тази страна не са изненада. Това е
така, защото се влагат много усилия и
средства за научни изследвания.

Нека да започна с малко предистория.
Ебола епидемията започна в началото на 2014 година в Гвинея и бързо
се разпространи в съседните Сиера
Леон и Либерия. По това време нямаше ваксини или лекарства за третиране на това смъртоностно заболяване.
ZMapp беше тестиран само при експериментални животни и наличните
количества бяха ограничени.Тъй като
епидемията се разрастваше Световната Здравна Организация взе решение наличния ZMapp да се използва
за третиране на медицинският персонал,инфектиран с Ебола вируса. Американски лекар и медицинска сестра

Здравето трябва да принадлежи на всички, но за съжаление
много хора страдат от липсата
му. Какво беше чувството, когато разбрахте, че Вие и останалите
хора от екипа създавайки лекарството ZМAPP сте на прав път и
имате възможност да спасите не
един човешки живот?
Със семейството в Joshua National
Park, California
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бяха първите пациенти.С огромен
интерес очаквахме първите резултати. Бяхме изключително радостни
когато разбрахме, че състоянието на
двамата пациенти се подобри значително, часове след прилагането на лекарството. Това означаваше че ZMapp
е ефикасно лекарство и че томоже
с успех да се използва срещу тази
смъртоносна инфекция. Приключилите през тази година клинични опити в Западна Африка потвърдиха положителният ефект от използването
на ZMapp. Няма нищо по-значимо и
по-хуманно от това да видим продукта от научният ни труд да спасява
човешки живот!! Това ни прави изключително удовлетворени и горди
- чувства, които рядко се усещат в такава степен, които трудно могат да се
опишат.
Вие сте в САЩ заедно със семейството си и ден след ден строите живота
си в страната на неограничените възможности. Липсва ли ви България и
успявате ли да си вземете глътка въздух от натовареното ежедневие и да
се приберете в родината си?
Винаги е много вълнуващо да сме в
Родината. Двадесет и пет години живеем извън България и специално
сега сме в страната, която предоставя
много възможности. Всяко лято прекарваме ваканцията ни в България с
много положителни емоции, подготовка за срещи с роднини, с прияте-

ли. България е в сърцата ни.Kъдето и
да пътуваме по света ние мислим за
родината ни, защото я обичаме.

Какъв съвет бихте дали на младите хора в България, решили да
поемат по пътя на науката?
Направете правилен избор на професията, насочете се в областта която наистина желаете и с интерес ще
работите. Бъдете изключително отдадени на работата си, харесвайте това
на което сте се посветили, не се задоволявайте с постигнатото а търсете
нови сфери в изследванията и начини как да се стигне до тях.Вие не сте
само отдадени на науката, вие имате
талант и мислене,за да се насочите
към тази необятна професия и помнете- никога, никога не се предавайте. Науката изисква личности със
знания, трудолюбие, въображение, и
амбиции.

Благодаря Ви, че отделихте от
времето си за да споделите опита
си с нас и нашите читатели!
Приятно ми е да съдействам на младите журналисти и с удоволствие
приех поканата ви. Благодаря за интереса!
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Книги от Възраждането за първи
път на бял свят след повече от 100 г.
Автор: Петър Теодосиев

З

апочнахме да вадим от прахта
наистина стари книги, които
си заслужава да бъдат прочетени. Да видим историята в първо лице
от съвременниците ни живели много преди моя пра дядо Борис да бъде
роден, а той беше 18-ти набор. Историите, които разказваше за Добруджа
под румънско, за Войната (ВСВ) и
неговото участие, за царското време
и за комунистите. Това нямаше как
да го прочета в никоя книга или да
го гледам в някой филм. Това беше

безценно и само мога да съжалявам,
че вече не е сред нас. Почина на 97 г.
тази година. Бог да го прости.
Българското опълчение в Освободителната руско-турска война 18771878
КИСОВ, Стефан Иванов (12.XII.1849,
Болград, Бесарабия – 24.XI.1915, София)
Военен деец, полковник. Произхождал от семейство на преселници
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българи от Елена, Завършил Одеското пехотно военно училище (1876)
и участвал като доброволец в Сръбско-турската война (1876). Бил командир на 3-та рота от 2-ри батальон на руско-българската бригада.
Проявил голяма храброст в боевете.
Награден бил със сръбски медал за
храброст. През Руско-турската война

(1877-1878) командвал рота от 3-та опълченска дружина…
Христо Ботев, Биография от Ив. Г.
Клинчаров. 1910 г.
Ив. Г. Клинчаров “Христо Ботев биография” от 1910 г. Книгата е биография на Христо Ботев и критика на
творбите му.
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Съдържа 820 стр.
Архивъ на Възражданието. Том 1,
1908 г.
Архивъ на Възражданието. Том 1:
Документи по политическото възраждане (под редакцията на) Страшимиров, Д., завеждащ Архива на
Възраждението, 496 стр., 1908 г.

рес поради светлината, която хвърля
върху образа на Царя
България в Източния въпрос, 1879 г.
Година на издаване: 1879 год.
Страници: 237 стр.

Книгата е на Андрей С. Цанов, изтъкнат български политик и общественик, богата творческа личност, която
Дневник за пребиваването на Цар е малко позната в българската истоОсвободителя в Дунавската армия риографията.
през 1877г.
Година на издаване: 1901 г.
История на българската литератуСтраници: 272 стр.
ра, 1887 г.
Година на издаване: 1887 г.
“Дневник за пребиваването на Цар Страници: 329 стр.
Освободителя в Дунавската армия
през 1877 г.“ е книга, която се докос- Описание: Димитър Маринов Бонев
ва до всички факти на войната, но тя е възрожденски учител и превопредставлява много по-важен инте- дач журналист, народовед и един от
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“строителите на съвременна България”. Той е един от най-ярките представители на българската възрожденска интелигенция.

Описание:
Военно-исторически
етюд за боеве на връх Шипка. За съставянето на настоящия труд автора е
използвал автентични източници, описал е стъпка по стъпка подготовката
„Златна книга на дарителите за на- и преживяванията на участниците в
родна просвета книга“ [книга пър- боевете край Шипка.
ва], 1907 г.
Година на издаване: 1907 г.
Страници: 294 стр.
Страници: 461 стр
Година: 1902 г.
Описание: “Златна книга на дарителите за народна просвета” [книга
първa], 1907 г. Над 100 имена на големи български дейци с принос към
народната просвета [включени са и
портрети].

„Дипломатически показател за правата и функциите на дипломатическите и консулски агенти”, 1896
Автор: Д-р Иван Касабов

Заглавие: „Дипломатически показател
за правата и функциите на дипломаБългарите въ Бесарабия. Кратък ис- тическите и консулски агенти”, 1896
торически очеркъ
Автор: Владимир Дякович
Описание: „Дипломатически показател за правата и функциите на диОписание: Владимир Иванов Дяко- пломатическите и консулски агенти”
вич е роден на 15 август 1864 г. в Бол- е пътвият труд на тази тематика в
град. Той е инициатор и основател на България. През целия си живот Иван
Съюза на бесарабските българи през Касабов се занимава и с книжовна и
1918 г. От 1921 до смъртта си през 1929 преводаческа дейност. Той е известен
г. той е несменяем негов председател. и утвърден публицист и журналист.
От 1891 г. до 1892 г. преподава МежСтраници: 112 стр.
дународно право и енциклопедия на
Година: 1930 г.
правото в Брюкселския университет.
Боевете и операциите около Шип- Страници: 336 стр.
ка във войната 1877-78 години. Во- Година: 1896 г.
енно-исторически етюд
Автор: Димитриев, Радко
http://kupinauka.com/
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10 факта за Римската империя
Автор: Владимир Попов

1. Гладиаторски игри

Е

милван достойно представилият се
боец, публиката махала с кърпички и
молела за милост, а императорът или
организаторът на игрите прибирал
палеца в дланта си, като по този начин сигнализирал на победителя да
не убива противника си.

дин от най-популярните и
трудноизкореними митове,
натрапени от филмовата индустрия е, че вдигнатият нагоре палец ознавачал живот за гладиатора, а спуснатият надолу - смърт.
двойки
гладиатори,
Всъщност и двата жеста означавали Двадесет
убийсто на победения. За да бъде по- собственост на Аул Суетий АнтеЮЛИ 2017
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нион и неговия освободен роб Нигер
ще се бият в Путеоли на 17, 18, 19 и
20 март. Ще има още лов на диви животни и атлетически състезания.
/надпис от гр. Помпей/

2. Пътешествията

Основните пътешественици по пътищата на римската империя били
търговци, военни, хора на изкуството, медици, обикновени граждани, че
дори и императори /например Адриан/. Пътуванията били улеснени от
добре развитата пътна инфраструктура с множество ханове и странноприемници. Имало и подробни
карти или пътеводители /Vade me

сum - букв. ‚върви с мен‘/ и итинерарии със списъците на станциите
за почивка, посоките и разстоянията
до градовете. През 1852 г. в Италия,
по време на разкопките на римските
терми във Викарело до езерото Бричиано, били намерени три сребърни
цилиндъра на които бил изографисан
маршрутът от Гадес /дн. Кадикс/ до
Рим с изброени всички междинни
станции и разстоянията между тях:

Както писал Плиний Млади през 1
век: „Такава ни е природата, че ние
не се интересуваме от това, което
ни е пред очите, а гоним това, което
ЮЛИ 2017
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се намира далеч. Дали ще е в Ахея, в
Египет, в Азия или някоя друга страна, богата на известни чудеса, ние ще
прочетем, ще слушаме за тях и ще ги
разгледаме задължително...”
За да избягат от стреса на градския
живот повечето състоятелни граждани пътешествали до извънградските
си имения или посещавали градчетата по морското крайбрежие. Предпочитани били и местности изобилстващи от минерални бани, където се
изграждали терми и римляните идвали тук на лечение и разтуха. Такива
известни ‘курорти’ в Италия, където
отсядал столичния елит, били Поцуоли и Баи /разположени между Остия
и Неапол/, където се намирали вилите на Цезар и Нерон.

3. Минно дело
Римски златни мини в Лас Медулас
/Испания/ или поне каквото е останало от тях. Римляните първи използвали т. нар. метод ruina montium
- ‚разрушаване на планината‘ /определение, дадено от Плиний Стари/.
Технологията била гениална - първо миньорите пробивали система от
тунели и галерии в планината под
определен наклон. След това в набелязаният участък за разрушаване се
вкарвала събраната от огромен акведукт вода. Силата на водния напор
действала като динамит. Нахлувайки
стремително в галериите тя помита
всичко на пътя си и избутвала въздуха,
останал в тунелите, който разкъсвал
хълма. „Начупената на парчета пла-
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нина се свлича с тътен и с движение
на въздуха, което човешката мисъл
не може да проумее“ /пише Плиний
Стари/. Водата размивала скалите и
отмитите кал и руда се отвеждали по
изкуствени канали в големи вани, където впоследствие златото се отделяло от седиментите чрез сита.
4 Римски бетон

влиза в реакция с калциевия хидроксид при наличие на вода. Тази смес
придобива циментови свойства при
стайна температура и има свойството да се втвърдява под вода. Поради
това и качество е била перфектния
материал за изграждането на пристанищни съоръжения, като тези в Цезарея и особено в Остия, запазени и до
днес.

Римския цимент от който са строени
или тухлите и каменните блокове с
който са били споени повечето паметници и сгради от Римско време,
с времето продължава да „зрее“ и постепенно се превръща в скала с твърдоста на гранит. Тайната съставка е
известна като – поцолан - вид вулканична пепел, е наистина широко откривана около гр. Поцуоли близо до
Везувий. Поцоланът е смес от силициев оксид и алуминиев оксид, която
ЮЛИ 2017
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5. Многоетажни къщи

кални секции с отделна стълба.
Инсулата на Арий Полий, собственост на Гней Алей Нигидий Май можете да наемете от първи юли. На
първия етаж има магазини, по-нагоре
– складове, висококачествени стаи и
къща. Този, който иска да наеме тази
собственост, нека се обади на Прим,
робът на Гней Алей Нигидий Май.
/надпис на частен дом в Помпей/

За разлика от кичозните частни домове на богатите патриции, най-раз- 6. Римлянин
пространени жилищни постройки
във Вечния град били инсулите /
insula букв. oстров/. Те били 3-6 етажни. Липсата на място в Рим /според
преброяването на жилищните сгради
по времето на Траян във Вечния град
имало около 46 000 инсули и 1 700
частни домове/, дължащо се на обществените сгради, храмове и дворци, карало предприемчивите стопани
на инсулите да ги строят все по-високи. На приземния етаж, който бил
тухлен, се разполагали таберните /
магазините/, на втория живеели заможни граждани /чиновници, лекари, юристи, и пр./, а на по-горните
етажи обитавали обикновените римски граждани /най-бедните заемали
най-високите нива/. Вода и канализация имало само на първия и втория
етаж и там било разрешено да се готви. Етажите били разделени вертиЮЛИ 2017
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Римлянин не е eтническа принадлежност, а по-скоро социален статус
и модел на поведение. Тъй като Рим
бил основан от латински, етруски и
сабински преселници от околните
градове, ставайки гражданин на града,
новозаселилият се получавал всички
привилегии и задължения, свързани
с това гражданство. Произходът и религиозната принадлежност били без
значение. Важното е било да защитаваш интересите на Рим и да живееш
по римски. Не случайно римляните
измислили поговорката: ‚Си вивис
Роме, Романо вивито море‘- „Ако живееш в Рим, прави като римляните“.
За да си римлянин е трябвало или да се
родиш такъв или да придобиеш права,
ако някой гражданин се съгласи да те
приеме във фамилията си. По-късно,
разрастването на империята римско
гражданство било давано от Сената
и императорите на лоялните съюзни
градове и племена. Също така отличилите се провинциали, дарили суми
на родните си градове за изграждането на значими обществени постройки също получавали гражданство. Не
бил рядкост и подкупът – даряването
на солидна сума на магистратите, за
да бъдеш вписан в регистрите и да
се ползваш с всичките предимства да
си римлянин /данъчни облегчения и
търговски привилегии/. А през 212 г.
император Каракала издал едикт, даряващ на всички жители на импери-

ята римско гражданство. Така за пръв
път в Античната история на Европа
възникнала космополитна държава, в
която независимо от етноса и религиозното изповедание всички народи имали едно гражданство, а също
равни права и задължения.

7 Най-голямата известна концентрация на механична енергия в
древния свят

Комплексът от римски воденици датиращ от 4 век се намира на теритоЮЛИ 2017
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рията на община Барбегал, в района
на град Арл, в южната част на Франция. Друг подобен комплекс от мелници е съществувал и върху хълма
Янукул в Рим.

ничните камъни идват от 16 водни
колела, подредени в две успоредни редици от осем. Всеки ред се затича надолу, така че водата падна от
едно колело на поколение, шофиране
всичките осем от своя страна, преди
По същество това било огромна мел- да пуснете в източване в подножието
ница с 8 чифта водни колела, стъпа- на хълма
ловидно подредени едно под друго в
две успоредни редици върху полегат 8. Графити
склон. Задвижвали се с помощта на
водата от римския акведукт, захранващ древноримският град Арелат /
дн. Арл/. Водата преминавала през
шлюз в два улея, по който били разположени воденичните колела и се
спускала от едно към друго, задвижвайки мелничните камъни. Капацитетът на мелниците се оценява на 4.5
тона брашно на ден, достатъчно за да
осигури хляб за около 10 000 човека
(1/3 от населението на Арелат в древността/.
Вертикалните мелници, захранвани с
вода са били описани в трудовете на
и Плиний Стари. Има и по-късните
препратки към задвижвани със силата на водата дъскорезници на река
Мозел, описани от поета Децим Магн
Авзоний.
Концепцията е проста, но приложението е впечатляващ. Barbegal беше
огромна мелница, датираща от 4 век
от н.е. на Силата за шофиране воде-

О, СТЕНИ, НОСИТЕ ТОЛКОВА ДОСАДНИ НАДПИСИ, ЧЕ СЕ ЧУДЯ КАК
ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ РУХНАЛИ В РУИНИ!”
/надпис от базиликата в Помпей/
По времето, за което говорим, хартията и вестниците не били изобретени. Нямало, естествено, радио, телевизия и интернет. За тези, които
искали да споделят нещо с останалиЮЛИ 2017
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те, така че то да бъде научено от възможно най-много хора, най-лесно
било просто да използват стените на
частните или обществените сгради.
Някои драскали от скука, други пишели преидзборни надписи и обяви.
В хановете и кръчмите, където отсядали хора всякакви, обикновено срещаме ценоразписи на предлаганото,
както и не особено прилични надписи на подпийнали и недоволни или
доволни клиенти. Тъй като древните
римляни се увличали от политика,
много от надписите представляват
политическа агитация в полза на някой кандидат – политик. По улиците
пишели обяви за предстоящи гладиаторски игри, разпродажби или имоти,
давани под наем. Нещастни влюбени
изливали душата си, съседи се обиждали взаимно, жени проклинали любовниците си. Четейки надписите на
древните римляни, човек изведнъж
разбира, че те не са били по-различни
от нас; че са се вълнували от същите
неща, от които се вълнуваме и днес;
че са изпитвали всички онези чувства,
на които сме способни и ние. Почти
всички от надписите, известни до
днес, са графити, запазили се в града,
погребан от вулкана Везувий – Помпей. Вероятно не само помпеанци са
били любители на графитите, но поради злощастната съдба на града, сега
четем именно техните графити и се
опитваме чрез написаното някога от

най-различни ръце да да дорисуваме
образа обикновения римлянин:
Гай Куспий Панза – едил! Всички златари го препоръчват!
/надпис от Помпей/
Мъжът, с когото обядвах, е варварин!
/в базиликата в Помпей/
Сара, не си свястна, щом ме заряза!
/в базиликата в Помпей/
Гай Куспий Панза – едил! Всички златари го препоръчват!
/надпис от Помпей/
Колко номера използваш, за да мамиш, ханджийо?! Продаваш вода, а
сам си пиеш виното!
/дърводелска работилница в Помпей/
Ако някой седи тук, нека най-напред
прочете това: Ако някой иска секс,
да потърси Атис, тя струва 4 сестерции.
/в базиликата в Помпей/
Целадий, гладиаторът тракиец, който е наслада за всички момичета!
/барака на гладиаторите в Помпей/
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9 Доносници и тайна полиция
В републиканските времена най-често съобщение за всякакъв вид опасност се правело под формата на донос. Да доносничи имал право всеки
римски гражданин. Към края на 2 век
пр. н. е., се появили професионалните доносници /делатори/, които
възползвайки се от „Закона за оскърбление на Величието на Римския
народ“, изпратили доста хора в про-

скрипционните списъци на Сула, а
по-късно и в тези на триумвирите.
По времето на Тиберий, законът бил
адаптиран за оскърбление на величието на императора. Така доста доносници развили доходоносна дейност /
доносникът получавал 1/4 от имуществото на нещастния обвинен в държавна измяна/. Към тях най-често
прибягвали императорите /Тиберий,
Калигула, Нерон/, когато желаели да
придобият богатствата на някой от

ЮЛИ 2017

Българска наука

91

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

ИСТОРИЯ

заможните аристократи. Траян сложил край на произвола на доносниците като ги натоварил на повредени
копаби и ги пуснал да плават накъдето си искат.

за състоянието на провинциите, под
командването на magister officiorum.
Във всяка провинция действали агенти, които участвали в разкриването на тайни завери и заговори срещу
властта. Те се занимавали не само със
следенето и проверката на писмената кореспонденция, но съвместно
с упълномощени от императора чиновници /доместици/ извършвали
обиски, разпити, изземвания и пр.

По времето на Юлиево-Клавдиевата династия се създали и специални
подразделения при преторианската
гвардия /speculatores/, за изпълнение
на ‚мокри поръчки‘, доставка на тайна
поща и пр. Дейността им се ограничавала основно с дворцови интриги 10 „Римската Коледа“
и елиминиране на неудобни политически противници.
Сатурналии (лат. Saturnalia) — при
древните римляни бил празникът в
По-организирана служба с тайни аг- чест на Сатурн. Той бил отъждествяенти, които се казвали frumentarii, ван с гръцкия Кронос и считан за баща
била създадена от император Адриан на Юпитер, Юнона и Нептун. По врепрез 2 век. Те следели за антидържав- мето на Сатурналиите /17 – 21 дек./
ни действия на територията на им- обществените работи били отменеперията и в прилежащите й страни. ни, учениците не учили, забранено
В провинцията те се вербували от из- било да се наказват престъпниците.
купвачите на зърно, които следяли за Робите през това време получаваподозрителни лица. Тъй като в Рим с ли допълнителни привилегии - те
тази дейност се занимавали претори- се освобождавали от повседневнианците /и за службата отговарял преторианският префект/, то естествено,
след като Константин разпуснал преторианската гвардия през 312 г., то и
тази длъжност била закрита.
На мястото им била създадено поделение от agentes in rebus - организирана императорска куриерска
служба за донасяне на информация
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те си занимания, могли да се хранят
от трапезата на господарите си и да
носят техните дрехи и дори да ги командват. В обикновеното римско семейство празникът започвал с жертвоприношение - заколвали прасе в
чест на бога. Следвала гощавка, като
роднините и приятелите си подарявали подаръци. Сред даровете имало

восъчни свещи - символ на зимното
слънцестоене и тестени или теракотени фигурки - посветени на бог Сатурн.
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Най-големите неразгадани
мистерии във физиката
Превод: Росица Ташкова; www.livescience.com

Т

върди се, че през1900 г. британският физик Лорд Келвин
заявил: „Няма какво повече
да се открие във физиката.
Всичко, което остава е измерванията да стават все по-точни.” След три
десетилетия, квантовата механика и
Теорията на относителността на Айнщайн направиха революция в областта. Днес, нито един физик не би посмял да каже, че притежаваме цялото
познание за физиката и Вселената.
Напротив – всяко ново откритие изглежда отключва Кутията на Пандора
и поражда все по-дълбоки въпроси за
физиката.
В следващите редове ще научите повече за паралелните вселени, защо
времето сякаш тече само в една посока и защо не разбираме хаоса.

агент, който противостои на гравитацията, чрез разтягане на континуума.
Наричат го тъмна енергия. В най-широко приетия модел на тъмната енергия, тя е „космологична констатнта”:
вродено свойство на самия Космос,
което притежава „отрицателно налягане”, причиняващо разширяването.
Колкото повече Вселената се разширява, толкова повече пространство се
създава. Въз основа на наблюдаванаCredit: NASA

Какво е тъмна енергия?

Около 84% от космическата материя
нито абсорбира, нито излъчва светлина. „Тъмната материя” не може да
бъде видяна директно и все още не е
засичана по индиректен начин. Но съществуването и свойствата ѝ се подразбират от нейните гравитационни
ефекти върху видимата материя, из-

Въпреки че гравитацията дърпа навътре пространствено-времевия континуум – „тъканта” на Космоса – Вселената продължава да се разширява все
повече. За да отчетат това, астрофизиците са предложили един невидим

та скорост на разширяване, учените
знаят, че тъмната материя трябва да
съставя повече от 70% от общия състав на Вселената. Но никой не знае
как да я търси.
Какво е тъмна материя?

ЮЛИ 2017

Българска наука

94

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

ФИЗИКА | БРОЙ 100

Credit: ESO/L. Calçada
лъчванията и структурата на Вселената. Смята се, че тази субстанция
прониква в краищата на галактиките
и може би се състои от „слабо взаимодействащи си масивни частици” или
WIMPs. По света има няколко детектора, които търсят такива частици, но
засега не са открити. Едно скорошно
проучване допуска, че тъмната материя може да формира дълги, фини
потоци из цялата Вселена, както и че
подобни потоци може да се излъчват
от Земята, като тънки нишки.

Защо времето има посока?
Времето се движи напред, защото
свойството на Вселената, наречено
ентропия, което се описва като нивото на безпорядък, може само да нараства и така нарастването на ентропията няма начин да се върне назад,
след като вече веднъж е възникнало.
Фактът, че ентропията се повишава е
въпрос на логика: съществуват повече
неподредени съвкупности от частици, отколкото подредени. Така, когато нещата се променят, те са склонни
да изпадат в безпорядък. Но въпросът
тук е – защо ентропията е била толкова ниска в миналото? С други думи –
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защо Вселената е била толкова подредена в своето начало, когато огромно
количество енергия е било събрано в
малко пространство?
Има ли паралелни вселени?

кръпки, точно като нашата (в които
ще живее някой, който е точно като
вас), както и кръпки, които се различават само по позицията на една частица, на две частици и т.н. до кръпки,
които ще бъдат напълно различни от
нашата.
Защо има повече материя от антиматерия?

Астрофизичните данни предполагат
плосък пространствено-времеви континуум, който продължава в безкрайността. Ако това е така, то участъкът,
който виждаме (и определяме като
„Вселената”) е само една „кръпка” от
безкрайно голяма Мултивселена. В
същото време, законите на квантовата механика определят краен брой
възможни конфигурации на частиците във всяка космическа кръпка. Така,
ако броят на космическите кръпки е
безкраен, подредбите на частиците
вътре в тях ще са принудени да се
повтарят – безкраен брой пъти. Това
означава, че ще има безкрайно много паралелни вселени: космически

Credit: Shutterstock
Въпросът защо има много повече материя, отколкото антиматерия, е тъждествен с въпроса защо нещо изобщо
съществува. Човек би предположил,
че Вселената трябва да третира материята и антиматерията еднакво и
следователно, че в момента на Големия взрив, би трябвало да са произведени равни количества материя
и антиматерия. Но ако това се беше
случило, двете биха се унищожили:
протоните щяха да се „съкратят” с антипротоните, електроните – с позиЮЛИ 2017
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троните, неутроните – с антинеутроните и така нататък, докато не остане
само безлично море от фотони в огромно пространство без материя. По
някаква причина е имало излишна
материя, която не се е унищожила и
ето ни и нас! Няма прието обяснение
за това.
Вярна ли е теорията на струните?

орията на струните е валидна само
във Вселена, която притежава 10 или
11 измерения: три големи пространствени, шест или седем компактни
пространствени и едно времево измерение. Компактните пространствени измерения, както и самите
вибриращи струни, са с размер около
една милиардна или една трилиардна част от размера на атомното ядро.
Няма никакъв възможен начин да се
открие нещо толкова малко и поради
това не е известен метод за експериментално валидиране или отхвърляне на теорията на струните.
Каква е съдбата на вселената?

С приемането, че всички елементарни частици всъщност са едномерни
линии или „струни”, всяка от които
вибрира с различна честота, физиката става много по-лесна. Теорията
на струните позволява на физиците
да съгласуват законите за частиците
(квантова механика) с тези за пространството и времето (обща теория
на относителността) и да обединят Credit: Creative Commons Attributionчетирите основни природни сили в Share Alike 3.0 Unported | Bjarmason
единна рамка. Но проблемът е, че теЮЛИ 2017
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Съдбата на Вселената силно зависи от фактор с неизвестна стойност:
Ω – мярка за плътността на материята и енергията в целия Космос. Ако
Ω е по-голяма от 1, то пространствено-времевия континуум би бил „затворен”, като повърхността на гигантска сфера. Ако няма тъмна енергия,
подобна Вселена в крайна сметка би
спряла да се разширява и вместо това,
би започнала да се свива, докато не
настъпи т. нар. Голям срив или превръщането на Вселената в единствена по рода си голяма черна дупка. Ако
Вселената е затворена, но съществува
тъмна енергия, сферичната Вселена
ще продължи да се разширява завинаги.
Ако пък Ω е по-малка от 1, то геометрията на Космоса ще бъде „отворена” и с форма на седло. В този случай,
Вселената ще бъде обречена на Голямото замръзване, последвано от Големия разрив: първоначално, разширяването на Вселената ще раздалечи
галактиките и звездите, оставяйки
ги смразени и самотни. След това, с
продължаване на процеса на разширяване, силите, които държат атомите заедно, ще бъдат превъзмогнати и
всичко ще се разпадне.
Ако Ω = 1, Вселената ще бъде плоска
и ще се разширява във всички посоки, под формата на безкрайна равнина. Ако няма тъмна енергия, подобна
Вселена би се разширявала завинаги,

но с все по-ниска скорост, до достигане на застой. Ако има тъмна енергия,
плоската Вселена ще се разширява до
възникване на Големия разрив. Независимо от всичко, Вселената загива.
Как измерванията свиват квантовите вълнови функции?

Credit: John D. Norton
В странното царство на електроните,
фотоните и други основни частици,
квантовата механика е Законът. Частиците не се държат като малки топчета, а по-скоро като вълни, които се
простират на голяма площ. Всяка частица се описва чрез вълнова функция
или вероятностно разпределение,
което показва какви най-вероятно
са местоположението, скоростта и
други свойства, но не и какви точно
са. Всъщност, частицата притежава определен обхват от стойности за
всички свойства, докато не измерите
експериментално едно от тях – например, местоположението му – в
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този момент вълновата функция на
частицата се свива и заема само едно
местоположение.
Но как и защо измерването на свойствата на частицата кара вълновата
му функция да се свие, възпроизвеждайки конкретната реалност, която
ние възприемаме като съществуваща? Този въпрос е известен като
„проблем на измерването” и изглежда езотеричен, но от отговора му зависи да разберем какво е реалност и
дали изобщо съществува.
Има ли ред в хаоса?

Физиците не могат точно да решат
набора от уравнения, които описват
поведението на флуидите – от вода,
през въздух, до всички останали течности и газове. В действителност,
дори не се знае дали съществува общо
решение на т. нар. уравнения на Навие-Стокс или, дори да има решение,
дали то описва флуидите навсякъде
или притежава присъщи непознаваеми точки, наречени сингулярности.
В резултат, природата на хаоса остава
неясна.
*снимка „Chaos”
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Този проект се финансира от
програмата на Европейския съюз за
изследвания и иновации "Хоризонт 2020"
по договор номер 722790

Проектът FRESH за Европейска нощ на учените се финансира от
Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри
на програмата "Хоризонт 2020"

ВЗЕМЕТЕ ДОПЪЛНЕН БРОЙ 100 С 210 СТР.
Абонамент 1 година = 11 броя за 25 лв. + 2
специализирани
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