


АУДИО КОЛЕКЦИЯ “ЗДРАВЕ”
В подкаста на БГ Наука могат да се намерят безплатно над 480 аудио епизода. Това е 
аудио формат, който се слуша предимно през телефона или компютъра. 

Ние избрахме най-интересните записи и ги подредихме по категории. Така ще може 
да слушате само това, което ви е интересно. Тук сме събрали 36 от аудио файловете 
в mp3 свързани с здраве и медицина.

Вземи веднага всички 36 mp3 файла
- https://kupinauka.com/product/audio-kolekciya-zdrave
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Политиките за социално дис-
танциране, като отмяна на 
публични събития, възпира-
не на ръкостискането и спаз-

ване на по-голямо разстояние между 
хората, ще забавят коронавирусната 
пандемия и ще помогнат на здравните 
власти да планират ресурсите, според 
епидемиологът д-р Витория Колица, 
която моделира разпространението 

на Covid-19 и ефективността на ин-
тервенциите.

Само дванадесет седмици изминаха, 
откакто новият коронавирус се пре-
върна от неизвестно досега заболя-
ване до глобална заплаха. На 11 март 
Световната здравна организация по-
твърди, че света е изправен пред пан-
демия. Откакто се появи за първи път 

Социалното дистанциране ще 
помогне на здравните власти 
да се справят с коронавируса
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в град Ухан (Китай), досега Covid-19 
е отнел повече от 8000 живота и се е 
разпространил по всичките конти-
ненти на планетата, с изключение на 
Антарктида.

Тъй като нищо неподозиращи случай-
ни пътници неволно пренасят вируса 
на нови места и заразяват други, меж-
дународен консорциум от учени про-
следява разпространението му и се 
опитва да прогнозира къде предстои 
да удари той за в бъдеще.
Техните усилия са част от безпреце-
дентно ниво на сътрудничество меж-
ду изследователи от целия свят, в 
стремежа им да разберат новия вирус 
и болестта, която причинява.

“Ние научихме много през последните 
два месеца“, казва д-р Витория Коли-
ца, директор във Френския национа-
лен институт по здравни и медицин-
ски изследвания (Inserm). “Това е нов 
вирус, което означава, че всички са 
потенциално податливи, защото не са 
се сблъсквали с него преди. Той споде-
ля някои характеристики с други ви-
руси, които причиняват обикновена 
настинка или грип, например по отно-
шение на симптомите. Но също така е 
различен по отношение на заразява-
нето и въздействието върху населе-
нието, както и при нивата на смърт-
ността.”

Д-р Колица, която също така е и епи-

демиолог от Института по епидеми-
ология и здравеопазване в Париж 
(Франция), играе ключова роля в про-
тиводействието на научната общност 
срещу Covid-19. Тя ръководи работата 
по компютърно моделиране за финан-
сиран от ЕС проект, наречен MOOD, 
който стартира през януари, и използ-
ва модели, за да прогнозира как ще се 
разпространи вирусът и как може да 
бъде възпиран.

 Извличане на данни

MOOD използва съвременни техники 
за извличане на данни, за да събира 
информация за бързо променящата 
се ситуация от множество източници. 
Те включват доклади от здравните 
власти за случаи на заразяване, под-
робности за симптомите при паци-
ентите, както и нови академични из-
следвания на болестта.

Всеки път, когато се появи ново ог-
нище, те могат да използват нови-
те данни, за да тестват и подобряват 
своите модели. “Ние събираме дан-
ни за случаи от цял свят с възможно 
най-много подробности – появата на 
симптоми, пътуванията на заразени-
те, контактите им“, казва д-р Колица. 
След това екипът комбинира това с 
информация за човешкото поведение, 
като ежедневна програма и модели на 
пътуване, за да могат да анализират 
къде другаде може да се разпространи 
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огнището.

 “Първоначално използвахме данни за 
пътувания с въздушен транспорт, за 
да разберем как коронавирусът може 
да се разпространи извън Китай“, каза 
д-р Колица. “Един от екипите по про-
екта също използва данни за место-
положението от мобилни телефони в 
Китай, за да следи как хората се дви-
жат и взаимодействат помежду си.“ 
Още през януари изследователите на 
MOOD комбинираха локационни дан-
ни от 2013-15 г. от китайската интер-
нет компания Baidu с данни от между-
народните самолетни пътувания, за 
да предскажат разпространението на 
вируса от Ухан в други градове, докато 
хората пътуваха в дните около Нова 
година.

 Под риск

Д-р Колица и нейните колеги използ-
ваха своите модели, за да преценят 
как пътуващите, които летят от Ки-
тай, могат да пренесат вируса в други 
части на планетата. Ранният им ана-
лиз установи, че в Европа – Велико-
британия, Германия, Франция и Ита-
лия са най-застрашени. “Тези страни 
бяха първите, които потвърдиха слу-
чаите в Европа “, припомня д-р Коли-
ца. Понастоящем те отчитат най-мно-
го случаи в Европа, като най-голямото 
е огнището в Италия.
Екипът направи и предварителен ана-

лиз на риска за страните от Африка, 
много от които нямат усъвършенства-
ният мониторинг на заболяванията, 
здравеопазването и болничните ре-
сурси , какъвто имат по-богатите на-
ции, като тези в Европа.

Използвайки данните за полетите, 
техните модели предвидиха, преди да 
бъдат регистрирани случаи в Афри-
ка, че Египет, Алжир и Южна Африка 
са най-застрашени от вируса, поради 
движението на хора между тези стра-
ни и заразените китайски градове. По-
настоящем десет африкански държа-
ви съобщават за около 100 случая. Те 
предупредиха също, че много страни 
с умерен риск са силно уязвими пора-
ди ограничените си здравни ресурси, 
по-специално защото има само две ди-
агностични лаборатории, способни да 
идентифицират случаи на коронави-
рус, на целия континент.

След като екипът публикува докумен-
та на сайта с отворен код, СЗО отдели 
допълнителни ресурси за региона, 
като спомогна за увеличаване на броя 
на диагностичните центрове до 26.

 Социално дистанциране

В момента екипът използва своите 
модели, за да оцени какво може да 
се постигне в резултат на редица не-
фармацевтични интервенции, насоче-
ни към социално дистанциране, като 
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например работа от вкъщи и онлайн 
уроци за учениците. “Можем да раз-
гледаме резултатите от действия-
та, които здравните власти могат да 
предприемат“, казва д-р Колица. “На-
пример можем да тестваме в нашия 
модел какво би се случило, ако затво-
рят училище или ако не го затворят.“
Те също анализират стратегията, коя-
то се използва от френските власти, 
като отмяна на мащабни публични 
събития и забрана на събирания, като 
тези по пазарите в силно засегнати ра-
йони. Събития при които голям брой 
хора пътуват и се събират на едно 
място, подпомагат вирусите да се раз-
пространяват по-лесно.

 “Самолетните пътувания са важни в 
началната фаза на епидемията, тъй 
като пренасят вируса от едно място на 
друго на глобално ниво, но също и от 
един регион до друг в дадена страна“, 
казва д-р Колица. “Веднага щом се за-
сече заразен човек в дадена общност, 
важното за забавяне на епидемията 
е намаляването на контактите, чрез 
които вирусът може да се разпростра-
ни. Това са контакти лице в лице или 
физически – разговор от близо, ръко-
стискане, целувки. Така че ситуациите 
с висока плътност на хора трябва да 
бъдат избягвани или отменяни. Хора-
та трябва да увеличат дистанцията си 
от останалите. За проекта MOOD в мо-
мента основната цел е да се предвиди 
как ще се развива занапред ситуация-

та в Европа. Здравните власти трябва 
да имат представа за броя на пациен-
тите, които ще пристигнат в болни-
ците, от колко легла за интензивна 
помощ могат да се нуждаят те и колко 
кислород ще им трябва“, казва още тя. 
“Докато говорим в момента, тази ра-
бота е още в процес, така че е рано да 
се каже какви ще бъдат резултатите, 
но се надяваме да ги имаме скоро.“ 

За съжаление, с епидемии, които се 
разпространяват толкова бързо, кол-
кото новият коронавирус, и най-до-
брите власти могат само да се надя-
ват, че ще забавят и задържат вируса 
възможно най-дълго, казва тя. Като 
цяло целта, когато сте в епидемична 
фаза, е най-напред да приложите со-
циално дистанциране, за да забавите 
пандемията.
Забавянията трябва да позволят на-
тискът върху здравната система от 
сезонния грип да се облекчи, тъй като 
зимата приближава към своя край. 
Това също така осигурява време за из-
пробване на нови лечения и ваксини 
срещу Сovid-19, които ще бъдат разра-
ботени.

 Въпроси

Но дори и при тази работа, все още 
има много въпроси без отговор относ-
но новия коронавирус.
“Не знаем дали децата могат да бъдат 
засегнати от инфекцията“, казва д-р 
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Колица. “Имаше само сравнително ма-
лък брой случаи при деца и не знаем 
дали това е така, защото те са по-мал-
ко предразположени към заразяване 
или не проявяват симптоми, но така 
или иначе могат да предават болес-
тта. Ние не знаем все още и броя на 
безсимптомните инфекции или каква 
ще бъде смъртността в Европа, която 
има различни здравни системи и про-
фили на населението от тези в Китай. 
Не знаем почти нищо и за имунитета 

на този етап – ако някой е бил заразен 
и се възстанови, ще има ли имунитет 
към него и за колко време? Можем ли 
да очакваме втора вълна от тези за-
болявания догодина? Колкото повече 
информация се споделя, толкова по-
вече нараства шансът да получим от-
говори на повечето от тези въпроси.“ 
– завършва тя.

Източник: horizon-magazine.eu  
Превод: Радослав Тодоров

От 23 до 122 брой на
сп. “Българска Наука” в един архив.
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Изображението е от електронен ми-
кроскоп и показва разпространение-
то на SARS-CoV-2, вирусът, който при-
чинява болестта от коронавирус през 
2019, изолиран при пациенти в САЩ.
Източник: NATIONAL INSTITUTES OF 
HEALTH

Превод: Елена Михалска /част от 
курса за автори на БГ Наука >>/

Автор: Кай Купфершмид, Джон Коен, 
22 март 2020/
Източник: www.sciencemag.org

СЗО стартира клинични 
изпитания на четирите най-
обещаващи лекарства против 
коронавирус 
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Лекарствена комбинация, 
която вече е прилагана сре-
щу ХИВ. Лечение против 
малария, тествано за първи 

път през Втората световна война. Нов 
антивирусен препарат, който разпали 
надеждите в битката срещу ебола ми-
налата година. 

Дали някое от тези лекарства ще се 
окаже ключът за спасяването на па-
циентите с коронавирусна инфекция 
(COVID-19) от по-сериозни уврежда-
ния или смърт? В петък СЗО съобщи, че 
стартира глобален процес на клинич-
ни изпитания, наречен SOLIDARITY 
(СОЛИДАРНОСТ), за да разбере дали 
някое от лекарствата може да се бори 
с инфекциите при опасното респи-
раторно заболяване, причинено от 
коронавирус. Това е безпрецедентно 
усилие – изчерпателен, координиран 
опит бързо да бъдат събрани надежд-
ни научни данни по време на панде-
мия. Изследването, в което вероятно 
ще участват хиляди пациенти от де-
сетки страни, е проектирано да бъде 
възможно най-просто, така че в него 
да могат да се включат дори болници-
те, претоварени от наплива на паци-
енти с COVID-19.

При положение, че 15% от пациенти-
те с COVID-19 страдат от по-тежката 
форма на заболяването и болниците 
са претоварени, нуждата от лекарства 
е належаща.  Така че вместо да се из-

мислят лекарствени комбинации от 
нулата, за които ще са нужни години 
да бъдат разработени и тествани, уче-
ните и органите за обществено здра-
ве се опитват да разширят сферата на 
употреба на лекарства, които вече са 
одобрени срещу други болести, и за 
които се знае, че в голяма степен са 
безопасни за употреба. Те разглеждат 
и неодобрени лекарства, които са по-
казали добри резултати при изпита-
ния върху животни срещу другите два 
смъртоносни коронавируса, причиня-
ващи острия респираторен синдром 
(SARS) и близкоизточния респирато-
рен синдром (MERS). 

Лекарствата, които забавят действие-
то на новия вирус SARS-CoV-2, причи-
няващ остър респираторен синдром, 
могат да спасят живота на пациенти-
те, които проявяват острата форма на 
заболяването, но могат също да се из-
ползват за профилактика на здравни-
те работници и други лица, които са 
с висок риск от инфекция. Лечението 
би могло да намали и болничния пре-
стой в интензивните отделения, като 
по този начин освободи легла за кри-
тично болните пациенти. 

Учените са предложили дузина от 
съществуващите лекарствени ком-
бинации за тестване, но СЗО се фоку-
сира върху четирите най-обещаващи 
терапии: експериментален комбини-
ран антивирусен препарат, наречен 
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remdesivir (ремдезивир); лекарствата 
против малария chloroqine (хлорохин) 
и hydroxychloroquine (хидроксихло-
рохин); комбинация от две лекарства 
срещу ХИВ, lopinavir (лопинавир) и 
ritonavir (ритонавир); и тази същата 
комбинация плюс интерферон бета, 
имуномедиатор, който може да отсла-
би вирусите. Вече разполагаме с ня-
кои данни за въздействието им върху 
пациенти с COVID-19 – ХИВ комбина-
цията се оказа неефективна при мал-
ко изследване в Китай – но СЗО вярва, 
че едно по-голямо изследване с по-го-
лямо разнообразие от пациенти е оп-
равдано. 

Участието на тестови субекти в 
SOLIDARITY ще бъде лесно. Когато се 
прецени, че пациент с COVID-19 може 
да участва, лекарят може да вкара да-
нните на пациента на сайта на СЗО, 
както и неговите придружаващи за-
болявания, които могат да променят 
развитието на болестта, например 
диабет или СПИН. Участникът тряб-
ва да подпише информирано съгла-
сие, което се сканира и се изпраща на 
СЗО по електронен път. След като ле-
карят заяви какви лекарства има на 
разположение в болницата, уебсайтът 
ще разпредели пациента на случаен 
принцип в една от терапевтичните 
групи в зависимост от наличните ле-
карства или към местната стандартна 
здравна грижа за COVID-19. 

„След това вече не са необходими ни-
какви допълнителни измервания или 
документи“, казва Ана Мария Енао 
Рестрепо, медицински служител в Де-
партамента за Имунизация, Ваксина-
ция и Биологични продукти към СЗО. 
Лекарите ще записват деня на изпис-
ване или смърт на пациента, продъл-
жителността на болничния престой, 
както и дали пациентът е имал нужда 
от кислород и вентилация, казва тя. 
„Това е всичко.“

Дизайнът на експеримента не е двой-
но-сляп*, което е златен стандарт в 
медицинските изследвания, така че 
може да има плацебо ефект при паци-
енти, които знаят, че са получили ле-
карство-кандидат. Но от СЗО твърдят, 
че трябва да балансират скоростта и 
точността на изследването. Идеята за 
SOLIDARITY се роди преди по-малко 
от 2 седмици, казва Енао Рестрепо, и 
агенцията се надява следващата сед-
мица да разполага с поддържаща до-
кументация и центрове за контрол на 
данни. „Ние правим това за рекордно 
време“, казва тя. 

Важно е бързо да разполагаме с отго-
вори, за да знаем какво работи и как-
во – не. Смятаме, че рандомизираните 
доказателства са най-добрият начин 
да го постигнем. 

Ана Мария Енао Рестрепо, Световна 
Здравна Организация 
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Артър Каплан, специалист по биоети-
ка в Медицински Център Лангон към 
Университета в Ню Йорк, твърди, че 
харесва дизайна на изпитанията. „Ни-
кой не иска тежестта да пада върху 
медицинските лица на първа линия, 
които така или иначе са претоваре-
ни и поемат рискове“, казва Каплан. 
Болниците, които не са претоварени, 
могат да записват повече данни при 
напредване на болестта, например 
следвайки нивото на вируса в тялото, 
предлага Каплан. Но по отношение на 
общественото здраве, простите резул-
тати, които СЗО се опитва да измери, 
са единствените релевантни към този 
момент, казва вирусологът Кристиан 
Дростен от Университетската болни-
ца Шарите в Берлин. „Все още не зна-
ем достатъчно за тази болест, за да 
твърдим със сигурност какво означа-
ва намаляването на концентрацията 
на вируси в гърлото, например“.

В неделя INSERM, френската агенция 
за биомедицински проучвания, съоб-
щи, че ще координира клинично изпи-
тание с add-on дизайн** в Европа, на-
речено Discovery (Откритие), което ще 
следва примера на СЗО и ще включва 
3200 пациенти от поне седем страни, 
включително 800 от Франция. Това 
изпитание ще тества същите лекар-
ства, с изключение на хлорохин. Дру-
ги страни или групи болници също 
биха могли да организират клинични 

изпитания с add-on дизайн, казва Енео 
Рестрепо. Те са свободни да правят до-
пълнителни измервания или наблю-
дения, например по отношение на ви-
русология, кръвни газове, химия или 
скрининг на бял дроб. „Макар че едни 
добре организирани допълнителни 
изследвания върху естествената ис-
тория или ефектите от изпитанията 
също могат да бъдат от полза, те не са 
сред основните изисквания“, твърди 
тя. 

Списъкът с лекарства за тестване за 
пръв път е съставен за СЗО от панел 
учени, които оценяват доказателства-
та за терапиите-кандидати от януари 
насам, казва Енео Рестрепо. Групата 
на избраните лекарства се състои от 
кандидати, които имат най-голяма ве-
роятност да работят, имат най-голям 
набор от данни от предишна употре-
ба, и по всяка вероятност имат доста-
тъчни наличности за лекуването на 
значителен брой пациенти, ако изпи-
танието покаже, че работят. 

А ето и лекарствата, които SOLIDARITY 
ще тества:

РЕМДЕЗИВИР:

Новият коронавирус дава още една 
възможност на този препарат да блес-
не. Първоначално разработен от Gilead 
Sciences в борбата с ебола и подобни 
на нея вируси, ремдезивир блокира 
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репликацията на вируса, като потиска 
един важен ензим – РНК-полимераза. 

Миналата година изследователите 
тестваха ремдезивир по време на епи-
демията от ебола в Демократична ре-
публика Конго, заедно с още три пре-
парата. Ремдезивир не даде никакъв 
ефект. (Два други препарата имаха 
резултат.) Но ензимът, който таргети-
ра, е подобен на този в други вируси 
и през 2017 учени от Университета в 
Северна Каролина, Чапъл Хил, демон-
стрираха в тестови епруветки и при 
изпитания върху животни, че лекар-
ството може да потисне коронавиру-
сите, които причиняват SARS и MERS. 

Първият пациент с COVID-19, диагно-
стициран в САЩ – млад мъж от окръг 
Сноумиш във Вашингтон – е бил леку-
ван с ремдезивир, когато състоянието 
му се е влошило; състоянието му се е 
подобрило на следващия ден, според 
доклад в The New England Journal of 
Medicine (NEJM). Пациент в Калифор-
ния, който е получил ремдезивир, и за 
когото лекарите са смятали, че няма 
да оцелее, също се е възстановил. 

Подобни доказателства от изолира-
ни случаи не означават, че лекарство-
то е безопасно и ефективно. И все 
пак, от лекарствата в изпитанието 
SOLIDARITY, „ремдезивир има най-го-
лям потенциал да бъде използвано в 
клиниките“, твърди Джиан Шибо от 

Университета Фудан, който дълго вре-
ме е работил върху лекарства за коро-
навируси. Джиан най-вече е впечатлен 
от факта, че вероятно големи дози от 
лекарството могат да бъдат давани 
без да причинят токсичност. 

Ремдезивир, обаче, вероятно е много 
по-ефикасен, ако се дава в началото 
на инфекцията, като повечето други 
лекарства, казва Станли Перлман, из-
следовател на коронавируси от Уни-
верситета в Айова. „По-добре е да да-
вате това лекарство на хората с леки 
симптоми,“ твърди той. „А това няма 
как да стане, тъй като лекарството се 
инжектира венозно, скъпо е и 85 от 
100 пациента няма да имат нужда от 
него.“

Хлорохин и хидроксихлорохин 

На пресконференция в петък, прези-
дентът Доналд Тръмп нарече хлоро-
хина и хидроксихлорохина „фактор, 
който променя играта“. „Имам добро 
предчувствие за тези лекарства“, каза 
Тръмп. Изявлението му доведе до за-
силване на търсенето на лекарствата 
против малария, които са познати от 
десетилетия. („Това ми прилича мал-
ко на феномена с тоалетната хартия и 
как всички хукнаха към магазина“, ко-
ментира Каплан.)

Панелът учени от СЗО, които стоят 
зад дизайна на SOLIDARITY, отначало 
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бяха решили да оставят двете лекар-
ства извън клиничните изпитания, но 
промениха решението си по време на 
среща в Женева на 13 март, тъй като 
„лекарството е получило огромно 
внимание“ в много страни, според до-
клад на работна група на СЗО, която е 
проучвала потенциала на лекарство-
то. Засиленият интерес е породил „не-
обходимостта да се проверят новите 
доказателства, за да се стигне до ин-
формирано решение за потенциална-
та му роля.“

Наличните данни са оскъдни. Лекар-
ствата работят на принципа на нама-
ляването на киселинността в ендо-
зомите, отделения вътре в клетките, 
които те използват, за да инжектират 
външен материал и с които някои ви-
руси се съюзяват, за да проникнат в 
клетките. Но основният вход за SARS-
CoV-2 е различен, тъй като той из-
ползва т.нар. протеин във форма на 
шип, за да се прикрепи към рецепто-
рите по повърхността на човешките 
клетки. Проучванията в сферата на 
клетъчните култури предполагат, че 
хлорохините имат известно действие 
против SARS-CoV-2, но обикновено са 
необходими големи дози и това може 
да доведе до сериозна токсичност. 

Обещаващи резултати от клетъчни 
проучвания с хлорохини срещу две 
други заболявания, причинени от ви-
рус – денга и чикунгуня – не се увенча-

ха с успех при рандомизирани клинич-
ни изпитания с хора. А състоянието на 
приматите, заразени с чикунгуня, се е 
влошило след прием на хлорохин. „Из-
следователите са изпробвали това ле-
карство многократно срещу различ-
ни вируси и то никога не е показало 
ефективност при хората. Просто не-
обходимата доза е прекалено висока“, 
твърди Сюзън Херолд, експерт-пулмо-
лог в Университета в Гисен, Германия. 

Резултатите от пациенти с COVID-19 
са неясни. Китайски изследователи, 
които съобщават, че са лекували над 
100 пациенти с хлорохин, възхваля-
ват ползите му в писмо до списание 
BioScience, но данните в подкрепа на 
това твърдение не са публикувани. 
Общо над 20 проучвания върху паци-
енти с COVID-19 в Китай са използ-
вали хлорохин и хирдоксихлорохин, 
отбелязва СЗО, но резултатите им са 
трудно достъпни. „СЗО е в контакт с 
китайските си колеги в мисията в Же-
нева и получи потвърждение от тях, 
че сътрудничеството ще се подобри, 
но въпреки това не са постъпили дан-
ни от изследванията с хлорохин.“

Изследователи във Франция публику-
ваха проучване, в което са третирали 
пациенти с COVID-19 с хидроксихло-
рохин. Те стигат до извода, че лекар-
ството драстично намалява концен-
трацията на вируса в носната кухина. 
Но това не е рандомизирано контро-
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лирано проучване и в него не се спо-
менават клинични резултати, като на-
пример смъртни случаи. 

В едно ръководство, публикувано в 
петък, Американското Общество по 
Спешна Медицина твърди, че „няма 
достатъчно доказателства за изда-
ване на препоръка за употребата на 
хлорохин или хидроксихлорохин при 
критично болни възрастни индивиди 
с COVID-19.“ 

Особено хидроксихлорохина може 
да навреди повече, отколкото да по-
могне. Лекарството има редица стра-
нични ефекти и в някои редки случаи 
може да увреди сърцето. Понеже хора-
та със сърдечносъдови заболявания са 
с по-висок риск от тежко протичане на 
COVID-19, това е притеснително, казва 
Дейвид Смит, лекар-инфекционист от 
Университета в Калифорния, Сан Дие-
го. „Това е предупредителен сигнал, 
но ние все пак трябва да направим 
проучването“, добавя той. Освен това, 
натискът това лекарство да се използ-
ва за лечение на COVID-19 може да 
затрудни лечението на ревматоиден 
артрит или малария при хората, които 
наистина се нуждаят от него. 

Ритонавир/лопинавир

Тази лекарствена комбинация, която 
се продава с търговското име Кале-
тра, е одобрена в САЩ през 2000г. за 

лечението на СПИН. Фармацевтична-
та компания Abbott Laboratories раз-
работва лопинавир най-вече за потис-
кане на ензима протеаза във вируса 
на ХИВ, важен ензим, който разчле-
нява една дълга протеинова верига 
на пептиди при струпването на нови 
вируси. Тъй като лопинавир бързо се 
разгражда в човешкия организъм от 
собствените ни ензими протеаза, той 
се дава с малка доза ритонавир, друг 
инхибитор на ензима протеаза, който 
позволява на лопинавира да действа 
по-дълго. 

Тази лекарствена комбинация може 
да потисне и ензима протеаза в други 
вируси, особено коронавируси. Тя по-
казва ефикасност при мармозетки, за-
разени с вируса на MERS, и е тествана 
върху пациенти, страдащи от SARS и 
MERS, въпреки че резултатите от тези 
проучвания не са еднозначни. 

Първото изпитание върху пациенти 
с COVID-19, обаче, не е обнадеждава-
що. Лекари в Ухан, Китай, са давали на 
199 пациента два пъти дневно по две 
таблетки лопинавир/ритонавир, като 
са прилагали и стандартно лечение 
или са прилагали само стандартно ле-
чение върху пациенти. Няма значими 
разлики между двете групи, доклад-
ват лекарите в списанието NEJM на 
15 март. Но авторите на изследването 
подчертават, че пациентите са били 
критично болни – и над една пета от 
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тях са починали – и при това положе-
ние лечението може да е било прило-
жено прекалено късно, за да помогне. 
Въпреки че като цяло лекарството е 
безопасно за употреба, то може да на-
прави реакция с други лекарства, кои-
то обикновено се дават на критично 
болни пациенти, и лекарите преду-
преждават, че може сериозно да увре-
ди черния дроб.  

Ритонавир/лопинавир и интерфе-
рон-бета

Едно от изпитанията, които са част 
от SOLIDARITY, ще тества комбина-
ция от двата антивирусни препарата 
и интерферон-бета, молекула, която 
участва в регулацията на възпалител-
ните процеси в тялото, която също е 
показала ефективност при изпита-
нията върху мармозетки, заразени 
с вируса на MERS. Комбинацията от 
трите лекарства вече се тества върху 
пациенти с MERS в Саудитска Арабия 
в първото рандомизирано контролно 
изпитание за това заболяване. 

Но употребата на интерферон-бе-
та при пациенти с остро протичане 
на COVID-19 може да бъде рискова-
на, казва Херолд. „Ако лекарството се 
даде в късната фаза на заболяването, 
това може да доведе до увреждане на 
тъканите, вместо да помогне на паци-
ентите“, предупреждава тя. 

Хиляди пациенти

Дизайнът на SOLIDARITY може да се 
промени по всяко време. Съвет за 
мониторинг на сигурността на гло-
балните данни ще преглежда меж-
динните резултати през определени 
интервали от време и ще решава дали 
всеки един от четирите кандидата за 
лечение има ясен ефект, както и дали 
някой от тях може да отпадне поради 
липса на ефект. Няколко други лекар-
ства, включително противогрипният 
препарат фавипиравир, произвеждан 
от японската Toyama Chemical, може 
да бъде добавено към клиничните из-
питания.  

За да бъдат получени надеждни резул-
тати от изпитанието, в него ще трябва 
да участват няколко хиляди пациен-
ти, казва Енао Рестрепо. Аржентина, 
Иран, Южна Африка и няколко други 
страни извън Европа, вече са заяви-
ли участие. СЗО се надява да може да 
направи и изследване за превенция, в 
което да се тестват лекарства, които 
могат да предпазят здравните работ-
ници от инфекцията, използвайки съ-
щия протокол, допълва Енао Рестре-
по.  

Европейският партньор в изпитани-
ята, Discovery, ще ангажира пациен-
ти от Франция, Испания, Великобри-
тания, Германия и Бенелюкс, според 
прессъобщение на INSERM, цитирано 
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на 23 март. Изпитанията ще бъдат во-
дени от Флоранс Адер, изследовател 
на инфекциозни болести от Универси-
тетския болничен център в Лион. 

Провеждането на надеждни клинич-
ни проучвания по време на епидемия 
винаги е предизвикателство, казва 
Енао Рестрепо, но това е най-добрият 
начин да изпреварим вируса: „Важно 
е бързо да разполагаме с отговори, за 
да знаем какво работи и какво – не. 
Смятаме, че рандомизираните дока-
зателства са най-добрият начин да го 
постигнем.“

 *двойно-сляп дизайн на експеримент: 
тестова процедура, при която стреме-
жът е да се избегнат предубедени ре-

зултати, и затова критични аспекти 
от експеримента не се съобщават на 
тези, които се подлагат на тестово ле-
чение, както и на администраторите 
на лечението, докато изследването не 
приключи. 

 

**add-on дизайн на експеримент: екс-
перимент, при който се контролира 
плацебо ефекта при експериментална 
интервенция. Контролът върху пла-
цебо ефекта се извърша посредством 
хора, които вече получават утвърдено 
ефективно лечение.   
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Това е текст от подкаста ин-
тервю с проф. Павлина 
Долашка, Институт по Ор-
ганична Химия с Център по 
Фитохимия.

<< Чуйте тук! >> 

Доверието и високото мнение 
на обществеността към хора-
та в БАН и тяхната работа от 
дълги години насам не са осо-

бено високи. Или поне не толкова кол-
кото би трябвало да бъдат към една 
висша научна институция. Но ето, че 
в тежки времена, когато целият свят 
е обхванат от смъртоносна пандемия, 
уплашените погледи на всички са от-

Научно откритие на БАН ни 
предпазва от коронавируса – 
текст (от подкаста - чуй тук)
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правени към учените в лаборатории-
те, от които се очаква час по-скоро да 
създадат ефективна ваксина против 
вируса. Дори и според най-оптимис-
тичните прогнози обаче, от този тол-
кова очакван момент, ни делят поне 
още няколко месеца. А междувремен-
но невидимият враг продължава да 
витае наоколо и ежедневно да поваля 
нови жертви.
Ясно е, че блокадата на икономиката и 
общественият живот не може да про-
дължава толкова дълго време, освен 
ако не искаме да се изправим пред ка-
тастрофални последици.
Вирусът скоро няма да си отиде, но 
животът все пак трябва да продължи 
и ние ще трябва да се научим да живе-
ем с него. Затова и усилията на БАН на 
първо време са насочени към създава-
нето на средство, което максимално 
ефективно да ни предпазва от вируса 
до моментът когато ще бъде открит 
начин за лечението му. 

За информация и подробности около 
производството на разработените от 
тях маски с активен въглен, се обръ-
щаме към проф. Павлина Долашка от 
Института по органична химия с цен-
тър по фитохимия.
Тя припомня, че учените от БАН от-
давна правят подобни разработки в 
различни екипи и с различни органи-
зации. Така че опитът и откритията 
на института, натрупвани с дълги го-
дини, сега могат да бъдат използвани 

при борбата с новия вирус.
В основата на техните разработки за-
лягат чистите технологии с всякакви 
природни продукти, които имат зна-
чение предимно за здравето на хора-
та. 

Първоначално активният въглен е 
бил успешно приложен при лечение 
на тежки диабетни рани за почиства-
не на бактериални, гъбични и вирус-
ни инфекции. Технологията е доказа-
но работеща и патентована още преди 
време. Така че учените решават да из-
пробват каква би била нейната ефек-
тивност и срещу Covid-19, като към 
маските се зашият филтри с активен 
въглен от кайсиеви костилки. Тесто-
вете в лабораторията по вирусология 
към Биологическия факултет на Со-
фийския университет показват, че в 
продължение на 50 часа, вируси с го-
лемината на коронавирусите не могат 
да преминат през маската.

Филтрите могат да се използват за 
маски многократно, като се стери-
лизират под пара, преди да бъдат из-
ползвани отново.

Предложението за прилагане на тази 
методология е изказано и прието по 
време на кризисния брифинг, когато 
по разпореждане на премиера Бори-
сов екипите се захващат с проектира-
нето и производството на новите мас-
ки.
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“Намерихме изключително отговор-
на фирма, която да ушие тези филтри. 
Намерихме фирма, която разполага с 
огромно количество костилки, от кои-
то да се произвежда активен въглен” 
– казва проф. Павлина Долашка, като 
подчертава, че и всички телевизии са 
помогнали много, разпространявай-
ки репортажите си около работата на 
техния екип. Според нея ентусиазмът, 
с който работят хората от екипа, е из-
ключително голям. Включително и 
на многото млади учени в него, част 
от които са учили в чужбина, но са се 
върнали в България. “Те се надпревар-
ваха да се включват в инициативата и 
да дават нови идеи. Така се разработи-
ха редица филтри, разработиха се раз-
лични схеми, апаратури за тестване. 
И накрая представихме резултатите 
пред министър Караниколов и пред 
щаба” – споделя за работния процес 
тя – “Приятно съм изненадана, че хора 
и фирми сами ни се обаждат с жела-
ние да даряват костилки или да шият 
маски. Но има разбира се и някои раз-
очароващи моменти, защото бизнеса 
много малко разбира какво е науката. 
Трябваше да обяснявам, че ние в БАН 
не шием филтри и няма ние да ги про-
даваме”.

Тя отбелязва, че не са липсвали и злоб-
ни коментари, включително и от уче-
ни, но все пак предложението на БАН 
като цяло е било възприето много по-
ложително от премиера и министри-

те. 

Също толкова похвално е и как всички 
фирми участващи в проекта, бързо и 
ефективно са пренастроили работата 
си за да произвеждат маски. Това при 
положение, че досега в България дори 
обикновени маски не са се произвеж-
дали и реално сме разчитали само на 
внос. Има и някои съпътстващи про-
блеми разбира се – досега включили-
те се в тази дейност фирми, може и да 
не успеят на първо време да задоволят 
нуждите на вътрешния пазар, а цена-
та на маските им със сигурност ще е 
по-висока от тази на обикновените 
китайски. Въпреки това проф. Долаш-
ка призовава българите да не пестят 
стотинки в този случай, когато става 
въпрос за тяхната лична сигурност 
и здраве, пък и да спонсорират така 
родното производство. Още повече, 
че за разлика от обикновените маски, 
тези стават и за многократна употре-
ба. Тя е оптимист, че скоро кризата, в 
която се намираме в момента, ще от-
мине, стига да спазваме инструкции-
те и да се опазим здрави, с помощта на 
науката.

Текст от аудио файла: Радослав 
Тодоров

 (от подкаста - чуй тук)
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Доцент д-р Пенка Петрова: 
След няколко месеца ще имаме 
ваксина за корона вируса 

Подкаст/Влог
Доцент д-р Пенка Петрова e директор на Института по микробиология 
“Стефан Ангелов”, към БАН

https://nauka.bg/docent-r-penka-petrova-sled-nyakolko-meseca-shte/
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Действия, предприети за спра-
вяне с епидемията от коро-
навирус SARS-CoV-2

На 30 януари 2020 г. Европейска-
та комисия отправи заявка за раз-
глеждане, озаглавена „SC1-PHE-
CORONAVIRUS-2020: Подобряване на 
знанията за клинична и обществена 

здравна реакция срещу епидемията 
[COVID-19]“, с бюджет от 10 милиона 
евро, които впоследствие бяха увели-
чени до 47.5 милиона евро предвид 
мащаба на епидемията и потенциала 
на представените изследователски 
проекти. 17 изследователски проекта 
бяха включени в списъка за финанси-
ране. Очаква се тези проекти да пови-

Какви са действията, 
предприети от Европейската 
комисия за борба срещу 
COVID-19
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шат нашите знания и разбирания за 
новия коронавирус (SARS-CoV-2), да 
допринесат за по-ефективно клинич-
но третиране на пациенти, заразени с 
вируса, и за подготвеността и реакци-
ята на здравеопазването към епиде-
мията. Очаква се изследователските 
екипи възможно най-бързо да споде-
лят данните от своите проучвания, 
така че здравните власти да могат не-
забавно да ги използват.

Такава бърза реакция е възможна бла-
годарение на постоянния бюджетен 
ред за спешни научни фондове, който 
Комисията поддържа като част от го-
дишните работни програми на “Хори-
зонт 2020” за здравни изследвания.

 Текущи проекти за готовност и реак-
ция при епидемии

През последните години Европейска-
та комисия инвестира много в науч-
ните изследвания, за да се подготви 
точно за този тип спешни случаи за 
общественото здравеопазване.
Няколко проекта, финансирани от ЕС 
(както “Рамкова програма 7”, така и 
“Хоризонт 2020“) понастоящем под-
помагат дейностите за европейска 
и глобална готовност и реакция. Те 
включват:

Проектът PREPARE, който подкрепя 
готовността на болниците в Европа и 
подобрява тяхното разбиране за ди-

намиката на епидемиите. Този проект 
е увеличил усилията си за адекватна 
реакция на новата епидемия от коро-
навирус (SARS-CoV-2) до режим на ре-
агиране 3-та степен, който е и най-ви-
сокият режим на реагиране. Това 
означава, че PREPARE незабавно ще 
започне да прилага клиничните из-
следвания за SARS-CoV-2 в цяла Евро-
па. Дейностите, изпълнявани от този 
проект, се планират и провеждат в 
тясно сътрудничество с партньорски-
те мрежи и Европейската комисия и в 
съответствие със СЗО и ECDC.
Безвъзмездната помощ за него от ЕС 
възлиза на 24 милиона евро.

The European Virus Archive – GLOBAL 
(EVA-GLOBAL или EVAg), виртуален ка-
талог с човешки, животински и расти-
телни вируси, който досега вече е от-
говорил на повече от 1200 заявки за 
осигуряване на достъп до необходими 
материали за диагностициране на ко-
ронавирусна инфекция.
Безвъзмездна помощ от ЕС: 12.2 ми-
лиона евро.

 Освен това Комисията работи и с други 
фондове за научни изследвания чрез 
мрежата “Глобално научно сътрудни-
чество за готовност при инфекциозни 
заболявания“ (GloPID-R). Тази мрежа 
се мобилизира, за да улесни бързата и 
ефективна реакция против настояща-
та пандемия, чрез координиране на 
програмата за научни изследвания и 
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справяне с приоритетните изследова-
телски нужди.
Безвъзмездна помощ от ЕС в подкрепа 
на GloPID-R 2: 1.3 милиона евро.

VEO е нов проект, стартиран през яну-
ари 2020 г., който работи върху диаг-
ностиката и извличането на данни, 
включително използването на соци-
ални медии.
Безвъзмездна помощ от ЕС: 15 мили-
она евро.

MOOD също е нов проект, стартиран 
през януари 2020 г., за набиране на 
данни и съставяне на модели за епи-
демията, които да улеснят борбата 
срещу нея.
Безвъзмездна помощ от ЕС: 14 мили-
она евро.

Други текущи кампании

На 3 март беше обявена специална по-
кана за спешни предложения за науч-
ни изследвания от Innovative Medicines 
Initiative (IMI), публично-частно парт-
ньорство между ЕС и фармацевтич-
ната индустрия чрез тяхната асоци-
ацията EFPIA. Европейската комисия 
финансира IMI чрез “Хоризонт 2020“ и 
ще даде до 45 милиона евро като отго-
вор на тази покана. Очаква се ангажи-
ране от подобен мащаб и от страна на 
фармацевтичната индустрия, така че 
общата инвестиция да достигне до 90 
милиона евро. Поканата на IMI съдър-

жа предложения за проекти за разра-
ботване на лечения и диагностика за 
по-добро справяне с епидемията от 
COVID-19 и за повишаване на готов-
ността за евентуални бъдещи панде-
мии.

Чрез настоящото портфолио на IMI 
следните проекти участват активно в 
новата борбата срещу коронавирус:
 
The Zoonotic anticipation and 
preparedness initiative (ZAPI) е изсле-
дователски проект, който има за цел 
да създаде нови платформи и техно-
логии, които ще улеснят бързия, ко-
ординиран и практичен отговор на 
бъдещи инфекциозни заболявания 
веднага след появата им. Техният фо-
кус включва и други коронавируси, 
което потенциално позволява транс-
фер на технологии и експертизи за на-
стоящата епидемия.

The value of diagnostics to combat 
antimicrobial resistance by optimising 
antibiotic use  (VALUE-Dx) има за цел 
да трансформира медицинската прак-
тика, като улеснява лекарите да пре-
доставят персонализирани, базирани 
на доказателства рецепти за антиби-
отици благодарение на използването 
на иновативни диагностични страте-
гии. Проектът е съсредоточен върху 
инфекциите на дихателните пътища, 
но констатациите и откритията му ве-
роятно ще са от полза и за други ин-
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фекции, като например новият коро-
навирус.

Combatting bacterial resistance in 
Europe (COMBACTE-NET) е посветена 
на изграждането на стабилни клинич-
ни, лабораторни и изследователски 
мрежи в цяла Европа. COMBACTE-NET 
създаде общоевропейска мрежа от 
клиники и болници за по-ефективно 
и бързо тестване на нови стратегии 
за лечение, мрежа от микробиологич-
ни лаборатории за диагностициране 
на пациентите и идентифициране на 
най-подходящите лечения, както и за 
валидиране на диагностичните те-
стове. В проекта COMBACTE-MAGNET 
е създадена епидемиологична мрежа, 
която синхронизира и свързва раз-
лични европейски системи за наблю-
дение на болести.

The EXSCALATE platform е един от ре-
зултатите на финансирания от ЕС 
проект Antarex. Той функционира 
чрез Италианския суперкомпютър в 
CINECA, анализирайки COVID-19 про-
теини въз основа на данни, осигурени 
от научната общност, с цел да се уско-
ри намирането на ефективна терапия 
срещу пандемичния вирус.

Приложенията на HPC Centre 
of Excellence for Computational 
Biomolecular Research ‘BioExcel’ също 
могат да бъдат използвани при нуж-
да. Те включват мащабен виртуален 

скрининг на потенциални медицин-
ски съединения като лекарства с мал-
ки молекули, антитела и др. Приложи-
мостта зависи от конкретния случай 
на пандемичните причини.

Политиката за достъп на EuroHPC Joint 
Undertaking предвижда приоритет и 
незабавен достъп до техните супер-
компютри при спешни случаи, какви-
то са и пандемичните кризи.

Европейската комисия също така е 
инвестирала в развитието на клинич-
ни мрежи в продължение на много 
години, за да гарантира готовността 
за провеждане на клинични изслед-
вания в отговор на нови епидемии 
от инфекциозни заболявания, вклю-
чително гореспоменатите PREPARE, 
COMBACTE-NET, VALUE-Dx и още мно-
го други.

Чрез European and Developing Countries 
Clinical Trials Partnership (EDCTP 2), 
понастоящем в борбата против ко-
ронавируса, също участват следните 
проекти:

The African coaLition for Epidemic 
Research, Response and Training 
(ALERRT) са изработили рамка за 
реакция, която облекчава админи-
стративните, регулаторни и етични 
затруднения и мобилните изследо-
вателски възможности, осигуряващи 
бързи действия за иницииране на 
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подходящи клинични и лабораторни 
проучвания в различни условия в Суб-
сахарска Африка. Институтът Pasteur 
de Dakar, един от партньорите на про-
екта, ръководи дейностите за подго-
товка на страните под ръководството 
на CDC Африка (Центрове за контрол 
и превенция на заболяванията).

The Pan-African Network For Rapid 
Research, Response, Relief and 
Preparedness for Infectious Diseases 
Epidemics (PANDORA-ID-NET), която се 
фокусира върху готовността за епиде-
мии, в момента си сътрудничи с CDC 
в Африка, за да предложи помощ по 
отношение на наблюдението и обуче-
нието в лабораторни умения.

Освен това EDCTP поддържа мрежи 
от изследователски центрове, които 
участват в клинични процеси в Субса-
харска Африка. Тези мрежи за върхо-
ви постижения улесняват научноиз-
следователското сътрудничество чрез 
обединяване на различни институции 
в четирите региона на Субсахарска 
Африка. Към днешна дата EDCTP фи-
нансира създаването на четири регио-
нални мрежи за върхови постижения: 
WANETAM, EACCR, CANTAM и TESA.

Коронавирусите (CoV) са голямо се-
мейство от вируси, които причиняват 
заболявания, вариращи от обикнове-
ната настинка до доста по-тежки забо-
лявания, като Близкоизточен респи-

раторен синдром (MERS-CoV) и тежък 
остър респираторен синдром (SARS-
CoV). В края на декември китайските 
власти идентифицират поредица от 
инфекции в Ухан, Китай, с това което 
впоследствие е идентифицирано като 
“нов коронавирус“ (SARS-CoV-2).

Това е нов щам на вируса, който не е 
бил засичан по-рано при хора. Първо-
начално огнището на COVID-19 се раз-
пространи бързо в рамките на Китай, 
но днес вече засяга повече от 70 стра-
ни по целия свят. На 30 януари 2020 
г. СЗО обяви извънредна ситуация за 
общественото здравеопазване в гло-
бален мащаб.

Актуализации по темата как се разви-
ва пандемията могат да бъдат намере-
ни на следните уебсайтове:

– ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/
en/novel-coronavirus-china

– СЗО: https://www.who.int/
e m e r g e n c i e s / d i s e a s e s / n o v e l -
coronavirus-2019

 

Източник: European Commission  
Превод: Радослав Тодоров
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Най-добрият вирусолог в Испания – 
Луис Енхуанес, работи непрекъснато 
от своята лаборатория в Национал-
ния център за биотехнологии (CSIC), 
в опитите си възможно най-скоро да 
намери ваксина за спиране на епидеми-
ята от COVID-19. 

Вие работите за намиране на ко-
ронавирусна ваксина. Какви са 
предизвикателствата и времевата 
линия за това?

За да получим ваксината, ние 
работим така, както и при епи-
демиите от SARS 2002 и MERS 
2012. Всъщност тази, която 

Много е вероятно COVID-19 да 
отшуми, но да се завръща всяка 
зима, като грипа – вирусолог от 
Испания
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сега проектираме, вече е приложена 
към вируса MERS със 100% защита. Тя 
се основава на фрагмент от ДНК, полу-
чена директно от вируса – от пет гена 
на SARS-COV-2 – който има способнос-
тта да се амплифицира, но не може да 
се разпространи по тялото, което го 
прави много безопасен.

Времевата рамка за получаване на 
първия прототип на новата ваксина е 
от порядъка на около 4 месеца. След 
това обаче ще е необходимо да поиска-
ме разрешение да го даваме на хората, 
което може да отнеме допълнителни 
8 до 12 месеца.

Известен ли е механизмът на ин-
фекция от SARS-COV-2?

Да, рецепторът, който той използва за 
да влезе в клетката, е известен. Вече 
има публикации с някои подробности 
по този процес. Следователно вече ни 
е известно какво може да бъде блоки-
рано, за да се предотврати причинява-
нето на инфекцията.

В наскоро излязло проучване се 
споменава още една входна точ-
ка за вируса, освен протеина ACE2. 
Как тези резултати могат да окажат 
влияние?

Не съм го чел подробно, но вероятно 
– както обикновено е и при други ви-
руси – има повече от един рецептор. 

Всъщност традиционно има корецеп-
тор и рецептор. Корецепторът помага 
на вирусите да се прикрепят към клет-
ката, да ги въведат в нея, а рецепторът 
е това, което активира механизмите 
за влизане на вируса, чрез които той 
нахлува в клетката. Но понякога тези 
корецептори могат да действат и като 
рецептори.

Следователно, вирусите, използва-
щи втора възможна входна врата 
може да са в рамките на нормата?

Да. Но фактът, че вирусът има пове-
че съоръжения за влизане в клетка-
та, не е добра новина, защото тогава, 
дори ако успеем да блокираме едната 
входна врата, вирусът би могъл да из-
ползва другата. Това обаче няма да е 
първият случай: понякога вирусите 
използват в допълнение перфектно 
определени протеини, въглехидрати 
от клетъчната повърхност.

Според някои изследвания по-сла-
ба разновидност е дошла до Европа. 
Това вярно ли е?

В момента, тази разновидност тук, 
не е много слаба. Това е информаци-
ята, която имам от лекарите, пряко 
ангажирани с пациенти в испанските 
болници.
Но както и да е, аз винаги съм казвал, 
че сред вирусите от този вид е оби-
чайно по-слабите да се развиват и 
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разпространяват повече. Причината 
за това е проста. Ако вирусът е много 
смъртоносен, той убива бързо и след 
това умира заедно с жертвата си, сле-
дователно спира да циркулира сред 
популацията по този начин. От друга 
страна, ако вирусът е по-малко смър-
тоносен и заразява без да причинява 
клинични симптоми, пациентът про-
дължава с нормалния си живот и раз-
пространява вируса. По този начин е 
по-лесно да се разпространи вирусът 
и точно това обикновено се случва с 
по-успешните вируси.

Твърде ли е оптимистично да се 
надяваме, че с наближаването на 
по-топлото време пандемията ще 
започне да отслабва и изчезва?

Високите температури са отлични, за-
щото коронавирусите са много чувст-
вителни към топлината: всеки ден при 
повече от 37 градуса те губят своята 
заразност десетократно. Следовател-
но, след три топли дни техният капа-
цитет на инфекция би бил намален 
хиляди пъти.
Хубавото време би могло да помогне и 
заради ултравиолетовата радиация на 
слънчева светлина, към която вируси-
те са много чувствителни и се деакти-
вират от нея. Освен това, при приятни 
температури хората са по-склонни да 
прекарват времето си навън отколко-
то в затворени пространства, което 
означава по-малко заразявания.

Очевидно, покрай извънредното по-
ложение в наши дни, хората трябва да 
останат вкъщи. Но това не означава, 
че те не могат да отворят прозорци-
те и да проветряват домовете си, за 
да намалят потенциалното присъст-
вие на вируса до значително по-ниски 
концентрации.

Има спекулации за случаи на реин-
фекция при някои пациенти. Как 
биха могли да бъдат обяснени тези 
случаи?

Истината е, че те не са нормални. Ако 
пациентът се е възстановил от вирус и 
е станал серопозитивен, което означа-
ва, че той е развил имунната защита, 
която се намира в кръвта му, обикно-
вено не трябва да бъде в състояние да 
се инфектира повторно.

Но все пак съществуват потенциал-
ни обяснения за това наблюдение. 
Най-простото е, че пациентите, които 
са тествани отрицателно, са получили 
този резултат, чрез проба от телесна 
тъкан, която вече не съдържа виру-
са, но той продължава да съществува 
другаде в други тъкани. Всъщност е 
известно, че в семейството на корона-
вирусите понякога вирусът може да 
издържи до три месеца.

Освен това, когато присъствието на 
вируса намалява, имунният отговор 
също намалява и така може да се оф-
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орми резервоар в определена тъкан, 
в която циркулират по-малко кръв и 
защитни лимфоцити, което позволява 
на вируса да се реактивира впослед-
ствие.

Друго обяснение е, че вирусът е еволю-
ирал и успешно е избягал от имунната 
система. Най-просто казано, за вирус 1 
ще произведем антитяло 1. Тогава це-
лият вирус ще бъде неутрализиран, с 
изключение на мутиралите, които са 
вариант 2. Те биха се разпространили, 
избягвайки отговора на антитяло 1, 
така че проектираме и антитяло 2. То-
гава пък вариант 3 на вируса от своя 
страна ще се разпространи. Това, което 
наричаме “бягство на вируса от имун-
ната система“ се дължи на еволюция-
та на антигените на повърхността на 
вируса, за да се избегне откриването 
му от имунната система.

Какво мислите за стратегията на 
Обединеното кралство да ограничи 
хората над 70 години и да остави ос-
таналото население да се зарази?

Не я виждам като жизнеспособна. По-
добре е възрастните хора да стоят 
близо до близките си роднини и те да 
се грижат за тях, като вземат всички 
необходими предпазни мерки, непре-
къснато дезинфекциране и пр. Това 
може да бъде идея само на “много 
мъдрия” Борис Джонсън (иронично).

Те казват, че това би осигурило ико-
номиката…

Да, разбира се, като оставим стари-
те хора да умрат и по този начин да 
спестим от социално осигуряване. Не 
трябва да се дават на този човек ни-
какви идеи. Не виждам предимства в 
това решение. Има фашистки системи, 
които могат да насърчават операции 
от определен тип, като елиминира-
не на най-слабите и тези, които про-
извеждат най-малко, но не намирам 
това за препоръчително.

Известен ли е профилът на засегна-
тите в Испания?

Новината, която ми бе пряко предаде-
на от испански лекари, които работят 
по нея, е, че тя наистина има много 
по-сериозен ефект върху тези над 65 
години и най-вече върху тези, които 
имат други здравословни проблеми, 
като диабет, бъбречна недостатъч-
ност, сърдечни проблеми или инфек-
ции на дихателните пътища от други 
вируси, като грип.
 
Вярно ли е, че все повече и повече 
млади хора са засегнати?

Знаем, че всички коронавируси, които 
са смъртоносни за хората, зависят от 
възрастта, което означава, че засягат 
възрастните хора много повече. Обик-
новено това почти не засяга деца под 
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15 години. Във възрастовия диапазон 
от 15 до 55 години хората се заразяват, 
но обикновено успяват да се преборят 
с инфекцията. След това е по-старата 
група, която е по-податлива на сери-
озно заболяване, включително и с фа-
тални последици.

Защо в Испания, за разлика от дру-
ги страни, не се предоставя инфор-
мация за профилите на тези, които 
са се заразили и починали?

Не мисля, че изобщо има някакво мра-
кобесие по този въпрос. Проблемът е, 
че в момента просто няма време да се 
правят изчисления.

Възможно ли беше да се предвиди 
сегашният сценарий?

Вярвам, че всичко, което се случва, 
е това, което епидемиолозите бяха 
предвидили, тъй като те знаят как 
обикновено се развиват тези епиде-
мии. Естествено този вирус има своя 
собствена индивидуалност и прите-
жава свойството да се размножава 
при хора, без да предизвиква клинич-
ни симптоми. Като скрит вирус, той се 
разпространява много по-лесно. Това 
означава, че обикновено пристига-
ме малко късно и, че към момента не 
знаем кой е междинен преносител. В 
общи линии е това положението.

 

След като тази криза приключи, 
дали най-лошият сценарий ще бъде 
COVID-19 да се превърне в сезонен ви-
рус?

Да, точно това предвиждам и аз. До-
брата новина е, че вирусът с предава-
нето му ще отслабне. В момента знаем 
за седем човешки коронавируси и че-
тири от тях са по-слаби вируси – таки-
ва, които заразяват почти всички нас. 
Активните човешки коронавируси 
вече са много отслабени и едва ли при-
чиняват повече от обикновена зимна 
настинка. Надявам се да бъде същото 
и с този. Ако вирусът е отслабващ, той 
се разпространява много лесно и след 
това може да се върне всяка зима, как-
то и грипният вирус, който е сезонен. 
Мисля, че това е доста вероятно да се 
случи.

Колко дълго мислите, че може да 
продължи тази криза?

Според теоретичните епидемиолози, 
които базират прогнозите си на пре-
дишен опит и еволюцията на вируса 
(как преминават кривите на растеж, 
броя на новите случаи на ден и т.н.), 
прогнозата е, че върхът на вълната, 
в която се намираме сега ще продъл-
жи от две до четири седмици. По съ-
щия начин се прогнозира, че към юни, 
приблизително, вирусът вече може да 
бъде на много ниски нива. Мисля, че 
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това е разумна прогноза, всички сме 
много разтревожени сега – особено 
заради свръхнатоварването в болни-
ците – но епидемиите обикновено ид-
ват и си отиват и тази няма да бъде 
изключение.

Източник: SINC
Превод: Радослав Тодоров
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Лекари работят в Ковид-19 изола-
ционно отделение на болницата Чер-
вен кръст в Ухан на 16 февруари. Паци-
енти със съществуващи заболявания 
като сърдечно-съдови бяха приети в 
болницата в тежко състояние. Някои 
учени мислят, че това е свързано с на-
чина, по който вирусът предизвикващ 
Ковид-19 навлиза в клетките.

ОТ ЕЙМИ КЪНИНГАМ, МАРТ, 20, 2020 
(sciencenews.org )

Тъй като изследователите 
разглеждат смъртните случаи 
от COVID-19, сърдечните 
пациенти се проявяват като 

особено уязвими.

В Италия, където броят на 
починалите надвиши този в Китай, 
здравните органи съобщиха на 
17 март, че между 355 починали, 
огромните 76 % са имали високо 

Защо някои пациенти със 
сърдечни проблеми може да са 
особено уязвими към COVID-19

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com
https://nauka.bg/103-broya-1-arhiv/


БГ НАУКА

38Българска наукаАПРИЛ 2020Повече по темата вижте на www.nauka.bg

кръвно налягане и 33 % са имали 
болно сърце. И между повече от 
44,000 потвърдени случая на 
Ковид-19 в Китай, смъртността при 
хора с основни заболявания е най-
висока при хора със сърдечно съдова 
болест, 10.5 % в сравнение с общата 
смъртност от 2.3 %.

Изследователите знаят общо, че 
инфекциите могат да влияят по-
силно върху хора, които имат и 
други здравословни проблеми. Но 
SARS-CoV-19, вирусът предизвикващ 
COVID-19, може да представлява 
особена опасност за сърцето поради 
начина, по който вирусът влиза в 
клетките, предполагат учените.

Да навлезе в клетката, SARS-CoV-2 се 
свързва с белтък, наречен angiotensin-
converting enzyme 2, or ACE2. Този 
белтък е намерен върху клетките 
на белите дробове, позволявайки на 
вируса да нападне тези клетки и да 
причини респираторни симптоми. 
Но ACE2 е също върху клетките 
на сърдечния мускул и клетките, 
изграждащи кръвоносните съдове.

Като се има предвид участието 
на ACE2, COVID-19 може да 
увреди сърцето директно, пишат 
изследователи в коментар в Nature 
Reviews Cardiology, от 5 март.

Според изследвания в Ухан, 

Китай, откъдето се разпространи 
инфекцията, някои хора с COVID-19 
са развили увреждане на миокарда, 
смърт на сърдечни клетки, по 
причини, различни от сърдечен удар.

Но ACE2 прави повече от това да 
предложи входна точка за SARS-
CoV-2. Белтъкът е също част от 
широкообхватна система на хормони, 
наречена renin angiotensin aldosterone 
system, която регулира кръвното 
налягане, сърдечносъдовата 
система и функцията на бъбреците. 
Лекарства, които са насочени към 
други части от тази система, са 
широко предписвани за намаляване 
на кръвното налягане при хора 
с хипертония и сърдечно съдови 
заболявания.

Два класа от тези лекарства – ACE 
инхибитори и рецептор блокери на 
ангиотенсин II– постигат известен 
контрол по време на Ковид-19 
пандемията. ACE инхибиторите 
блокират ACE протеините, които са 
различни от ACE2 протеини. Целта 
е да се попречи на ACE да помогне 
да се създаде протеин, наречен 
ангиотенсин II, който увеличава 
кръвното налягане в артериите. 
Рецептор блокерите на Angiotensin II, 
или ARBs, спират функционирането 
на ангиотенсин ІІ.

Съществуват доказателства при 
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животни, че използването на тези 
лекарства може да доведе до повече 
ACE2 протеин върху клетките на 
сърцето. Но няма изследвания, 
показващи това при хората, или 
изследвания в контекста на Ковид-19. 
Нито пък има доклади, описващи 
видовете лекарства, които пациенти 
със тежък Ковид-19 или починали от 
тази инфекция, са вземали.

Но доказателствата от животните са 
довели до въпроса дали използването 
на ACE инхибитори или ARBs може да 
увеличи риска от тежко заболяване. 
„Ако погледнете механистична 
обосновка за безпокойство …
там е“, въпреки че в този момент 
е “екстраполация”, казва Антони 
Фауси, директор на Националния 
институт по Алергия и Инфекциозни 
болести при Националните Здравни 
Институти в Бетесда, по време на 
уеб-каст интервю с главния редактор 
на JAMA на 18 март. „Наистина 
трябва да получим данни и да 
ги получим бързо.” Докато не се 
проучи по-добре, Американският 
колеж по кардиология, 
Американската Сърдечна асоциация 
и Американското Дружество за 
сърдечна недостатъчност съветват 
хората с високо кръвно налягане, 
сърдечно-съдови заболявания 
или сърдечна недостатъчност 
да продължават да вземат тези 
лекарства. За тези, които развият 

Ковид-19, ще трябва да се разглежда 
състоянието на всеки отделен 
пациент за да се определи дали е 
необходимо да спре лекарствата, 
препоръчват групите в изявление от 
17 март.

Освен възможността SARS-CoV-2 
да таргетира самото сърце, 
изследователите имат доказателство, 
че отговорът на тялото на инфекции 
може да постави сърцето в опасност, 
особено при пациенти с подлежащи 
заболявания. Например грип може 
да увеличи риска от сърдечен удар, 
показва изследване през 2018 в New 
England Journal of Medicine.

Инфекциите могат да поставят 
неоправдано бреме върху сърцето, 
което вече се бори със сърдечно-
съдово заболявание.“ Респираторните 
инфекции като цяло имат потенциал 
да увеличат работното натоварване 
на сърцето“ казва кардиологът Скот 
Соломон от болницата Brigham and 
Women’s и Харвард Медицинското 
училище в Бостън.“ Това означава, че 
вашето сърце ще се нуждае от повече 
кислород.“ Понеже грипът и Ковид-19 
могат да повлият на възможността 
на белите дробове да доставят 
кислород, „ това може да напрегне 
допълнително сърцето, “ казва той.

Инфекцията също така стресира 
други части на сърдечно-съдовата 
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система, особено когато артериите 
са стеснени от плаки. Тъй като 
имунната система на организма се 
бори с вируса, “възпалението може да 
причини разкъсване на плаки“, казва 
профилактичният кардиолог Ерин 
Мичос от университета по медицина 
“Джон Хопкинс”. Това разкъсване 
предизвиква съсирване на кръвта, 
което може да блокира артерия и да 
доведе до инфаркт.

„ Въпросът е, защо сърцето става 
слабо“ по време на инфекцията 
Ковид-19, казва Мичос. За сега тя 
препоръчва на своите пациенти да 
приемат сериозно препоръките да 
мият ръцете си и да практикуват 

социална изолация. „ Аз им казвам 
да стоят в къщи, ако могат“ казва тя. 
„Аз съм много загрижена за всеки, 
но особено за моите пациенти със 
сърдечни заболявания.“

 
Източник: sciencenews.org
Превод: Соня Христова (част от курса 
на БГ Наука за автори)
  

За всички, които искат да се научат да пишат 
за БГ Наука и да се занимават с научна 
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Напредъкът в генното секве-
ниране позволи на учените 
да проследят и наблюда-
ват пандемията COVID-19 

по-бързо от всяка предишна. Въпреки 
това, пропуските в познанията ни от-
носно функционирането на коронави-
русите затрудняват установяването 
на факторите, правещи новия корона-

вирус по-специален.

Когато през януари в Китай беше иден-
тифициран новият коронавирус (офи-
циално известен като SARS-CoV-2), 
учените по целия свят бяха готови да 
реагират на него. Целият генетичен 
състав, или геномът на вируса, беше 
публикуван онлайн в рамките на дни. 

Covid-19: Как безпрецедентното 
споделяне на данни доведе до 
по-бързо от всякога проучване 
на една епидемия
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За сравнение, по време на епидемията 
на коронавирус от SARS през 2003 г., 
това отне почти три месеца, след като 
болестта първоначално дори беше не-
правилно идентифицирана като хла-
мидиоза. 
Напредъкът в технологиите намали 
значително разходите за генетично 
секвениране, а машините вече са дос-
татъчно малки, за да се поберат в чо-
вешка длан. Това улесни поредицата 
от многобройни проби по целия свят.

“От секвенциите можете да видите как 
се разпространява вирусът, скоростта, 
с която се разпространява, и да пре-
цените броя на заразените хора. Тъй 
като получаваме все повече и повече 
секвенции, толкова по-точни стават 
числата “, казва професор Ане-Миеке 
Вандам от KU Leuven, Белгия.

Следващото поколение секвенирания 
може да генерира огромни количе-
ства данни и намирането на начини 
за правилния им анализ все повече се 
превръща в предизвикателство.

През 2015 г. проф. Вандам ръководи 
проект, наречен VIROGENESIS. Целта 
му е разработване на нови инструмен-
ти за подпомагане на анализа и интер-
претирането на данните, получени от 
секвенирането, особено за лаборато-
рии, които дотогава не са били нато-
варвани със сложни генетични анали-
зи. 

“Когато правехме проекта, само глав-
ните изследователски лаборатории 
разполагаха с ново поколение секве-
нирания. Сега всички разполагат с та-
кова “, казва тя.

Един от разработените инструмен-
ти, наречен Genome Detective, може да 
вземе суровите данни от машината за 
секвениране, да филтрира резулта-
тите от не-вируси, да събере генома 
и да го използва за идентифициране 
на вируса. Тя не разчита на някакви 
предходни предположения или хипо-
тези, така че може дори да идентифи-
цира вируси, които не са били виж-
дани преди. Това беше използвано за 
потвърждаване на първия случай на 
COVID-19 в Белгия, идентифицирай-
ки го като коронавирус, свързан със 
SARS. 

Онлайн споделяне

Ефективността на генното секвени-
ране идва от сравняването на резул-
татите от различни случаи. Проф. 
Вандам казва, че е “фантастично” да 
се наблюдава нивото на сегашното съ-
трудничество в международен план: 
“Има много повече онлайн споделяне 
на данни и секвенирания в сравне-
ние с миналото, защото имаме много 
по-големи възможности за споделяне 
онлайн.”
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Един от тези инструменти е NextStrain, 
онлайн ресурс, който използва дан-
ни за генома, за да наблюдава еволю-
цията на болестотворни организми, 
каквито са вирусите, в реално време. 
Той е проследил няколко епидемии, 
включително Зика, Ебола и Денга и 
дори е бил използван за информиране 
на Световната здравна организация 
относно нейната политика спрямо се-
зонния грип.
Научните документи обикновено от-
немат месеци, за да бъдат публику-
вани, а това си е цяла вечност в на-
стоящата надпревара за справяне с 
пандемията. Необходимостта от бър-
зо споделяне на информация насърчи 
по-честото публикуване на предвари-
телните чернови на тези документи, 
които все още не са преминали през 
обстойна проверка.

“Курсът към отворена наука, отворе-
ни данни и споделяне на предвари-
телни проучвания наистина промени 
начина, по който провеждаме научни-
те беседи при тази епидемия в срав-
нение с предишните“, казва проф. Ри-
чард Нехер от университета в Базел, 
Швейцария, който ръководи проекта 
NextStrain.

NextStrain вече разполага с над 700 
генома на новия коронавирус, които 
може да използва за проследяване на 
епидемията чрез откриване на нови 
мутации на вируса. Мутациите не за-

сягат непременно начина на поведе-
ние на вируса, но те могат да действат 
като генетичен подпис за свързване 
на случаи, които са сходни. Подобно 
на проследяването на вашето потекло 
чрез ДНК тест, вирус, секвениран в 
Мадрид, например, може да има мута-
ции, които предполагат, че той произ-
хожда от епидемия в Италия.

“В настоящата пандемия, така стес-
няваме границите на предположени-
ята ни за това колко често вирусът е 
бил внесен на конкретно място“, каза 
проф. Нехер.
NextStrain публикува седмичен доклад 
за ситуацията, в който анализира тези 
тенденции. Екипът успя да прецени, 
че епидемията в Иран може да е била 
донесена от един единствен човек, до-
като поне четири различни внасяния 
са били отговорни за епидемията във 
Великобритания към 13 март.

“Секвенирането на случаите ще ста-
не още по-важно, понеже след като 
започнем да пречупваме пандемията, 
което, надяваме се, ще постигнем, ще 
ни покаже колко предавателни вери-
ги все още циркулират и дали вирусът 
се пренася от един регион до друг” – 
каза проф. Нехер.

Той вярва, че докато вирусът продъл-
жава да се разпространява, той ще 
натрупа по-голямо генетично разноо-
бразие и ще ни даде повече информа-
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ция за това как се предава.

Генетично проучване

Въпреки че генетичният план на но-
вия коронавирус е лесно достъпен, 
той все още не ни казва много за това 
по какво се различава от другите ко-
ронавируси. Голяма част от това, кое-
то знаем, идва от наблюдението как се 
е разпространил до момента сред на-
селението. Вече е ясно колко е разли-
чен от предишните огнища на корона-
вирус, като SARS и MERS.
“Те със сигурност са били много 
по-малко лесни за предаване и освен 
това са имали много различно пове-
дение, тъй като само няколко души 
тогава са били безсимптомни. Едно от 
многото предизвикателства, с които 
се сблъскваме тук, е, че хората, които 
имат само много леки симптоми, са 
изиграли съществена роля при пре-
даването на този вирус“, казва проф. 
Нехер. “Това е много по-трудно да се 
контролира, защото трябва да убеди-
те някой, който е по принцип здрав, да 
се дистанцира от другите.“

И все пак не е ясно на какво се дължи 
това. Чертите на вируса, като неговата 
инфекциозност и сложност, се ръково-
дят от неговите протеини, които са 
отговорни за нахлуването му в наши-
те клетки и репликацията на вирус-
ния геном.

 “Секвенирането на геном в наши дни 
става доста бързо, но при протеини-
те е различно“, казва д-р Шарлоте Уе-
трехт от Института за експериментал-
на вирусология в Лайбниц, Германия. 
Тя изучава коронавирусните проте-
ини чрез проект, наречен SPOCkS MS. 
“Моята лаборатория произвежда про-
теините на новия коронавирус в мо-
мента. Така че искаме да видим дали 
се държат по същия начин като други-
те коронавируси. Обикновено трябва 
да произвеждаме протеините и да ги 
пречистваме до известна степен, за 
да можем да ги наблюдаваме. Така че 
това е много по-трудоемко от секве-
нирането.”

Дори и малки промени във вирусни-
те протеини могат значително да по-
влияят на взаимодействието помежду 
им. Д-р Уетрехт изследва тези кратко-
трайни връзки, които са от решаващо 
значение за репликирането на вируса. 
“Знаем малко за този процес и всъщ-
ност нямаме представа кой от проте-
ините трябва да се свърже, за да се по-
лучи нов геном“, казва тя.
Въпреки че разгадаването на тези 
процеси би могло да осигури нови на-
соки за разработка на антивирусни 
лекарства, д-р Уетрехт казва, че в ис-
торически план е имало слаб интерес 
към изучаването на коронавирусите, 
тъй като досега те са имали относи-
телно ограничено въздействие.
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“Броят на случаите е нисък за SARS и 
MERS и интересът спадна след епи-
демиите”, казва тя. „Коронавирусите, 
причиняващи обикновена настин-
ка, не бяха считани за опасни. Досега 
нямаше много изследвания на коро-
навирусите допреди SARS. Познавам 
няколко души, които се занимават с 
коронавируси от 90-те. Те обаче не 
бяха достатъчно оценени и трудно се 
финансираха, защото тогава този ви-
рус се смяташе за скучен и, че не е от 
значение. Сега обаче рязко стана мно-
го интересен.“

Източник: Horizon magazine
Превод: Радослав Тодоров
 

Използваме системата patreon, за да може лесно и бързо да получите списанието 
всеки месец и да не плащате за цяла година на веднъж.
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Хората, заразени с новия ко-
ронавирус, могат да изпитат 
доста различни едно от друго 
преживявания. Някои съоб-

щават, че не проявяват нищо повече 
от симптоми на лека настинка; други 
са хоспитализирани и дори умират, 
когато дробовете им се възпалят и се 
напълнят с течност.
Как един и същ вирус може да доведе 
до толкова различни резултати?

Учените все още са объркани от този 

вирус. Но става все по-ясно, че имун-
ната система играе решаваща роля 
за това дали ще се възстановите или 
умрете от него. Всъщност повечето 
смъртни случаи, свързани с корона-
вирус, се дължат на това, че понякога 
той обърква имунната система и тя 
започва да действа неправилно, а не 
на щетите, причинени от самия вирус.
И така, какво точно се случва в тялото 
ви, когато получите вируса и кой може 
да бъде изложен на риск от по-тежка 
инфекция?

Ето как имунната ви система 
реагира на Covid-19
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Когато за първи път се заразите, тяло-
то ви стартира стандартната си вроде-
на имунна защита, както би било при 
всеки вирус. Това включва освобожда-
ването на протеини, наречени интер-
ферони, които пречат на способнос-
тта на вируса да се размножава вътре 
в клетките на тялото. Интерфероните 
също набират други имунни клетки, 
които откриват и атакуват вируса, за 
да възпрат неговото разпростране-
ние. В идеалния случай тази първо-
начална реакция дава възможност на 
тялото бързо да овладее инфекцията, 
въпреки че вирусът има собствени за-
щитни сили да притъпява или избяга 
от ефекта на интерфероните.
Вроденият имунен отговор стои зад 
много от симптомите, които изпитва-
те, когато сте болни. Тези симптоми 
обикновено служат за две цели: Пър-
во – да предупреди тялото, че е започ-
нала атака – смята се, че това е една 
от ролите на треската, например. И 
второ – да се опита да се отърве от ви-
руса посредством изхвърляне на ми-
кроскопичните частици чрез кашлица 
или диария.

“Това, което обикновено се случва, 
е че има период, в който вирусът се 
настанява и тялото започва да реаги-
ра на него – това ние наричаме леки 
симптоми“, казва Мандип Мехра, док-
тор по медицина в Харвардското ме-
дицинско училище и по съвременна 
сърдечно-съдова медицина в Brigham 

and Women’s Hospital. “Появява се 
треска. Ако вирусът се установи в ди-
хателните ви пътища, ще предизвика 
кашлица. Ако вирусът се установи в 
стомашно-чревния лигавичен тракт, 
ще предизвика диария.”

Тези твърде различни симптоми се 
появяват в зависимост от това къде в 
тялото ще се задържи вирусът. Нови-
ят коронавирус осъществява навли-
зането в клетката, като се придържа 
към специфичен протеин, наречен 
ACE2 рецептор, който седи на повърх-
ността на клетката. Тези рецептори са 
най-обилни в белите дробове, поради 
което Covid-19 се счита за респира-
торно заболяване. Вторият най-голям 
брой АСЕ2 рецептори обаче е в чер-
вата, което би могло да обясни защо 
много хора с коронавирус страдат от 
диария.

“Тъй като вирусът се придобива чрез 
капчици, ако попадне в устата ви и на-
влезе в гърлото, има две места, накъ-
дето може да отиде оттам. Той може 
да отиде в белите дробове, ако го вди-
шате, или да слезе в стомаха ви, ако го 
преглътнете“, казва Мехра. “По този 
начин той може да се отрази и на две-
те.“

Целта на вродената имунна защита е 
да овладее вируса и да му попречи да 
се разпространи твърде широко. Така 
че втората вълна на имунната система 
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– адаптивен или специфичен за виру-
са отговор – да има достатъчно време, 
за да започне, преди нещата да изля-
зат от контрол. Адаптивният имунен 
отговор се състои от вирус-специфич-
ни антитела и Т-клетки, които орга-
низмът развива,. Те могат да разпоз-
наят и по-бързо да унищожат вируса. 
Тези антитела същевременно са това, 
което осигурява имунитет и предпаз-
ва хората от заразяване с вируса, след 
като вече са го преболедували.

При някои хора обаче вирусът се раз-
множава и разпространява бързо, 
преди имунната система да успее да 
се пребори с него. Една от причините 
това да се случи може да бъде, ако го-
лямо количество вирусни частици ин-
фектират тялото. Ето защо лекарите и 
медицинските сестри, грижещи се за 
пациенти и ежедневно изложени на 
огромни количества от вируса, могат 
да получат по-тежки инфекции, дори 
ако са млади и здрави. Колкото пове-
че са вирусите, толкова по-трудно е 
имунната система да се справи с тях.

Друга причина тялото да загуби кон-
трол над вируса се крие в самата 
имунна система. Най-уязвимите гру-
пи по време на пандемията са хора в 
напреднала възраст, чиято имунна 
система по естествен път започва да 
отслабва с възрастта, както и хора, 
които са имунно потиснати пора-
ди друго заболяване или лекарства. 

Потисната имунна система може да 
доведе до по-слаб начален отговор на 
интерфероните или забавен отговор 
на антителата, което позволява на ви-
руса да се разпространява от клетка в 
клетка сравнително незабелязано.

“Ако проявите добра неутрализира-
ща реакция на антителата, ще може-
те да се възстановите; това е просто 
въпрос на време. Хората се разболя-
ват, но след това антителата реагират, 
изчистват вируса и всичко е наред “, 
казва Уорнър Грийн, доктор на меди-
цинските науки, директор на Центъра 
за изследвания и лечение на СПИН в 
Гладстоун и професор по микробиоло-
гия и имунология в Калифорнийския 
университет в Сан Франциско. “Хора-
та, които са по-възрастни или имат ос-
новни здравословни проблеми, може 
би имат степен на имуно-потиснатост, 
която забавя реакцията на антитела-
та и те са тези, които имат прекоме-
рен курс на заболяване.“

Ако вирусът е в състояние да преби-
вава в белите дробове, болестта може 
да премине към пневмония, тъй като 
повече клетки се заразяват и възпаля-
ват. Част от щетите се причиняват от 
вируса, но още по-голямо количество 
щети се причиняват от самата имунна 
система, която се опитва да унищожи 
и да се отърве от тези заразени клет-
ки.
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В този момент болестта все още може 
да се развие в две посоки: Имунният 
отговор може да остане стабилен и да 
възвърне контрола върху вируса, в 
крайна сметка да го изчисти чрез ак-
тивност на Т-клетки и антитела. Или 
имунната система може да избухне 
и да стане свръхактивна, бълвайки 
все повече и повече възпалителни 
протеини, наречени цитокини, в неи-
стов опит да премахне вируса. Това е 
вторият път, причиняващ значител-
на клетъчна смърт в белите дробове, 
което води до най-тежките инфекции, 
тежък остър респираторен синдром и 
дори смърт.

“Хората, при които протича този най-
лош сценарий, водещ до смърт, почти 
винаги са жертва именно на такава 
цитокинова буря“, казва Грийн. “Бе-
лите дробове се пълнят с течност и не 
могат да се насищат с кислород. Или 
развиват широко разпространен сеп-
сис, не могат да поддържат кръвното 
си налягане и умират. Всичко това или 
се ръководи предимно от имунния от-
говор на организма или значително се 
изостря от него.”

Възрастните и имунокомпрометира-
ни пациенти са особено уязвими към 
този тип реакция, тъй като тяхната 
неактивна имунна система внезапно 
става хиперактивна и започва безраз-
борно да нанася поражения не само 
на заразената, но и на здравата тъкан. 

“Има едно любопитно наблюдение 
над Covid-19, каквото наблюдавахме и 
при други коронавируси, като SARS и 
MERS. А именно, че хората, които имат 
най-потиснати имунни реакции, впо-
следствие проявяват най-анормални-
те имунни отговори в по-късни ста-
дии на болестта“, казва Мехра.

Повечето от проведените досега кли-
нични проучвания включват лечение 
на тези тежки случаи, което на пръв 
поглед има смисъл – искате да даде-
те потенциално ефективни лекарства 
на най-болните хора, в случай че това 
може да помогне за спасяването им.

Но Мехра, който издаде публикация 
за различните етапи на заболяване-
то, смята, че в този момент може да е 
твърде късно, тъй като вече не е необ-
ходимо само да преустановите инфек-
цията, а и трябва да закалите самата 
имунна система. Той предлага антиви-
русните лекарства да се дават по-ра-
но, когато хората тепърва започват да 
се разболяват, за да им помогнат да се 
преборят по-ефективно с вируса и да 
им се попречи да стигнат до по-късни-
те етапи. За хора, които вече изпитват 
цитокинова буря, имунопотискащите 
лекарства в комбинация с антивирус-
ни лекарства мбиха били най-полез-
ни.

Според него най-важното е, че “има 
различни стадии на това заболяване 
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и решителна тежест за крайните ре-
зултатите ще носи това как се прилага 
лечението във всяка фаза на заболя-
ването при пациента.“

Засега най-добрата ви защита срещу 
вируса е да укрепвате имунната си 
система със сън, упражнения и добро 
хранене и най-важното – да миете 
ръцете си и да поддържате социално 
дистанциране, за да не се стига въоб-
ще до момента със заразяването.

Източник: elemental.medium.com
Превод: Радослав Тодоров  

сп. “Българска Наука”,  брой 126

18 статии в брой 126 – вижте ги:
https://nauka.bg/bgnauka126/
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4-годишната малайска тигрица Надя 
е заразена с коронавирус, който при-
чинява болестта COVID-19. Снимка: © 
Julie Larsen / WCS) 

За първи път в САЩ животно 
показва положителни тестове 
за коронавирус. Това е 4-го-
дишен тигър, на име Надя, от 

зоопарка в Бронкс, Ню Йорк, чиито 
положителни проби  за COVID-19 са 
излезли на 5 април и обявени от Об-
ществото за опазване на дивата при-

рода (WCS). Щата Ню Йорк е един от 
най-тежко засегнатите райони от ко-
ронавируса в САЩ.

Този женски малайски тигър, заедно с 
шест други големи котки (включител-
но сестрата на Надя – Азул, два амур-
ски тигъра и три африкански лъва), 
са били със суха кашлица. Въпреки 
че другите котки не са били тествани 
за вируса, от зоологическата градина 
имат сериозни опасения, че те също 
са заразени със SARS-CoV-2, с оглед на 

Тигър от зоопарка в Бронкс, 
заразен с COVID-19
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техните симптоми.

“Тествахме котката поради особената 
си предпазливост напоследък, но га-
рантираме, че всички знания, които 
придобием за COVID-19 от този слу-
чай, ще бъдат предоставени на уче-
ните за да допринесат за световното 
проучване и борба против този нов 
коронавирус”, се казва в съобщението 
на WCS, които управляват зоопарка.

Предположенията на WCS са, че зоо-
логически работник с COVID-19 веро-
ятно е заразил котките, преди той или 
тя да е развил някакви симптоми на 
заболяването. Оттогава са въведени 
превантивни мерки за персонала, за 
да се предотврати по-нататъшното 
излагане на опасност на котките, зая-
вяват от WCS.

Заразените котки, които иначе са 
“ведри, бдителни и много активни 
към служителите”, сега са показали за-
губа на апетит. В момента ветеринар-
ните доктори от зоопарка се грижат и 
наблюдават болните котки. Очаква се 
всички те да се възстановят, се казва 
още в изявлението.

Четирите тигъра живеят в експози-
цията “Тигрова планина”, където съ-
жителстват и с още един мъжки амур-
ски тигър, който засега не е показал 
никакви симптоми на COVID-19, съ-
общават от зоологическата градина. 

В друго изложение, наречено Дива 
Азия, малайски тигър и два амурски 
тигъра също не са показвали никак-
ви симптоми. В допълнение, другите 
котки в зоопарка, включително снеж-
ните леопарди, гепардите, димен лео-
пард, амурски леопард, пума и сервал, 
не проявяват никакви коронавирусни 
симптоми.

Домашните котки са били заразени с 
COVID-19 от техните собственици, съ-
общи по-рано Live Science. Изглежда, 
че котките имат рецепторен протеин 
от външната страна на дихателните 
клетки, който е подобен на човешкия 
му еквивалент, участващ в инфекци-
ите на SARS-CoV-2. Този рецепторен 
протеин, наречен ACE2, е средството, 
което позволява на вируса да проник-
не в тези клетки и да се размножи.

“Котешкият ACE2 протеин наподобява 
човешкия ACE2 хомолог, който най-ве-
роятно е клетъчният рецептор, който 
се използва от SARS-CoV-2 за влизане 
в клетката”, заяви по-рано Стивън Ван 
Гукт, вирусолог и федерален говори-
тел за епидемията от коронавирус в 
Белгия, пред Live Science.

В неотдавнашен доклад, публикуван 
онлайн в списанието за предварител-
ни проучвания medrXiv, Хуалан Чен от 
Харбинския ветеринарно-изследова-
телски институт към Китайската ака-
демия за селскостопански науки, оп-
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иса как SARS-CoV-2 се предава между 
котките чрез техните аерозолни кап-
чици.
Друго изследване, публикувана също 
в medrXiv, установи, че от 102 тества-
ни домашни котки в Ухан, близо 15% 
имат антитела срещу вируса, което 
предполага, че те могат да хванат ви-
руса от хора или други котки. Досега 
не са открити доказателства, че кот-
ките могат да предават вируса на хо-
рата, отбелязват авторите и на двете 
проучвания.

Тези изследвания не показват дали 
големите котки, като лъвове и тигри, 
имат подобен рецепторен протеин 
като домашните котки. “Не е известно 

как ще се развие това заболяване при 
големите котки, тъй като различните 
видове могат да реагират различно 
на новите инфекции, но ние ще про-
дължим да ги наблюдаваме отблизо и 
предвиждаме пълно възстановяване”, 
уверяват от WCS.

Зоологическата градина в Бронкс, зо-
ологическата градина Центръл парк, 
Куинс Зоопарк, Проспект Парк Зоо-
парк и Нюйоркският аквариум са за-
творени от 16 март, припомнят от 
WCS.
 

Източник: Live Science
Превод: Радослав Тодоров
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В началото на годината беше 
даден старт на новия паци-
ентски портал Sanatio (www.
sanat.io). Целта на основате-

лите му е да осигуряват на потреби-
телите само достоверна информация 
и да създадат сплотени общности от 
хора, които да получават и да дават 
съвет, като важно място в този процес 
ще заемат лекари от различни специ-
алности. В него на достъпен език се 
пише по сложни здравни въпроси. 
Всеки регистриран потребител може 
да създава нова тема и да коментира 
вече съществуващите, както и ста-
тиите, списвани на този етап от мо-
лекулярни биолози, микробиолог и 
биохимик и основани на научната ли-

тература.
Sanatio е проект на биотехнологич-
ния стартъп BioSeek (www.bioseek.eu), 
чийто основен продукт по същество 
представлява многофункционална 
търсачка за научни статии, клинич-
ни изпитвания, патенти, грантове и 
дори биохимични пътища от областта 
на биологията и медицината. Преи-
муществото на BioSeek е, че събира на 
едно място всички рецензирани ста-
тии, като дава възможност за търсене 
на взаимовръзки между няколко клю-
чови думи - гени, заболявания, лекар-
ствени вещества и други. Също така, за 
всяка статия лесно се виждат няколко 
параметъра - брой цитирания, автори, 
споменати в статията гени, вещества, 

Новият пациентски портал 
Sanatio - виртуална среща 
между пациенти и специалисти
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организми, анатомични части, лекар-
ства, процеси и свързани институции.
Създателите на пациентския портал 
се надяват двата проекта да намерят 
своята пресечна точка, като дадат 
възможност на потребителите да про-
веряват какво казва науката по един 
или друг здравен проблем. Това ще им 
помогне да намерят общ език с лека-
рите, като разберат по-добре основа-
нията зад едно или друго лечение или 
препоръка. 
През последния месец основният фо-
кус на авторите е да осигуряват точна 
и навременна информация по темата с 
коронавируса SARS-CoV-2 и заболява-
нето, което причинява той - COVID-19. 
Част от тях ще прочетете и в настоящ-
ия брой на списанието.
Порталът има и две Фейсбук групи, в 
които всеки е добре дошъл: Основна и 
за COVID-19.

https://www.sanat.io/
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Автор: Росица Ташкова, магистър по 
молекулярна биология и микробиоло-
гия

И така, всички разбрахме как 
да мием ръцете си и на как-
во разстояние да се държим 
от другите, а сега възниква 

нов проблем - човешките същества не 
са просто биологични машини, които 
трябва да се пазят от физическо ув-
реждане.

Психологическият натиск, който 
всички изпитваме (независимо дали 
го признаваме или не), заслужава не 

Как се отразява пандемията 
на психиката ни и как да се 
погрижим за нея

Photo by nikko macaspac on Unsplash
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по-малко внимание. Нека не забравя-
ме, че стресът оказва влияние и вър-
ху имунната ни система, стресирани-
ят организъм става по-податлив на 
инфекции. За страдащите от патоло-
гична тревожност, обсесивно-компул-
сивно разстройство или друг психоло-
гически проблем, положението е още 
по-тежко.

Затова трябва да намерим начин да се 
справим както с новинарския поток 
от притеснителна информация, стра-
ха за здравето на близките ни и наше-
то, така и с ефектите от изолацията. 
Но как?

Хигиена в четенето по темата за ко-
ронавируса
В моменти като този фалшивата ин-
формация се генерира и разпростра-
нява мълниеносно. От нас зависи да 
внимаваме изключително много как-
во четем и на какви медии и източ-
ници на информация се доверяваме. 
Целта на някои от тях е единствено 
предизвикването на сензация, която 
да им осигури голям брой споделяния 
в социалните мрежи. Как това се отра-
зява на хората, не е предмет на техния 
интерес.

За достоверна може да се счита ин-
формацията предоставяна на офици-
алните страници на университети, 
институти, статиите публикувани в 
научни списания, сайтът на Световна-

та здравна организация. Необходимо 
е да се има предвид, че понякога дори 
големи световни медии успяват да бъ-
дат заблудени в нещо. Всяка инфор-
мация, която звучи крайно или сенза-
ционно, би трябвало да бъде приемана 
с хладнокръвие и търпение, преди да 
се приема за факт.

Да ограничим потока на информа-
ция
Непрестанно ни залива информация 
по една и съща тема от телевизията и 
в интернет. В момента отварянето на 
Фейсбук не носи разтуха и клипчета с 
пухкави животинки, а повишава ниво-
то ни на тревожност и стреса. Затова е 
подходящо да си определим конкрет-
ни часове от деня, в които да прове-
ряваме новостите, а през останалото 
време да се абстрахираме от темата, 
доколкото е възможно. В общия слу-
чай, следенето на брифингите сутрин 
и вечер е достатъчно.

По-малко време, прекарано в соци-
алните мрежи
Добре е информацията, която търсим 
да е практически насочена, прагма-
тична, а не емоционално обремене-
на. Четенето на постове в социалните 
мрежи, които описват апокалипсис, не 
допринася благотворно върху психи-
ческото ни състояние, тъй като един-
ственият им положителен ефект би 
бил да ни накарат да спазваме пред-
писаните мерки - социална изолация 
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и висока хигиена.
Вместо да прекарваме време на това, 
превърнало се в токсично, място, 
може да се фокусираме върху работа-
та си (служебна или домашна), да че-
тем книги, да гледаме филми (но не 
за пандемии и зарази) или защо не да 
играем настолни игри със семейство-
то си. Разходки в природата, далеч от 
всички, също биха помогнали да от-
пуснем съзнанието си.

Да поддържаме връзка по телефона 
или в чата със своите близки
Ограничаването на присъствието ни 
в социалните мрежи и физическата 
изолация не означават да спрем да об-
щуваме с хората, които са ни близки. 
Съвременните технологии предлагат 
отлични възможности за това - теле-
фонните разговори, текстовите или 
видео чатове са достъпни за повечето 
хора.

Ако успеем да си говорим и за други 
неща, освен за коронавируса, или на-
пълно да избегнем темата, още по-
добре. Стига близките ни да не се нуж-
даят от съвет или друг тип подкрепа 
- тогава споделянето на проверена ин-
формация и препоръки с тях ще бъде 
от полза.

Да не забравяме за физическата ак-
тивност
Самоизолацията и карантината пред-
полагат седмици наред, прекарани от 

леглото на дивана, от дивана на стола 
и обратно на леглото. Обездвижване-
то е вредно както за тялото, така и за 
емоционалното ни състояние, затова 
трябва да намерим сили и дисциплина 
да се движим. В интернет има много 
достъпни видео ресурси за гимнасти-
ка и спорт вкъщи, често без необходи-
мостта да използваме специални уре-
ди или приспособления.

През няколко часа е добре да се раз-
движваме - няколко клека, лицеви 
опори или просто разтягане, може да 
ни освежат. Защо пък пандемията от 
COVID-19 да не ни приучи да живеем 
по-здравословно? :)

Тревожността е наш враг, но е побе-
дима
Благотворителната организация 
Anxiety UK, която има за цел да оказва 
подкрепа на хората, които страдат от 
хронична тревожност, предлага инте-
ресен подход за справяне с нея, наре-
чен от тях “Apple”. Ето какво включва 
той:

• Да признаем пред себе си, че сме се 
почувствали несигурни и тревож-
ни, когато се случи.

• Пауза - да не реагираме в първия 
момент на тревогата, а да поспрем 
и просто да дишаме.

• Отдръпване - да си дадем сметка, че 
това е просто мисъл или чувство, а 
не всяка мисъл е факт и не всяко 
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нещо, което ни хрумне е истина. Не 
бива да позволяваме чувството да 
ни завладява.

• Отхвърляне на мисълта или чув-
ството - ако не се вкопчваме в него, 
то ще отмине. Не е нужно да му от-
говаряме чрез още мисли или пък 
действия. Може да си представим 
как то просто отлита от нас.

• Да се фокусираме върху настоящия 
момент, в който всичко с нас е на-
ред, както и върху заобикалящите 
ни предмети, звуци, аромати, ди-
шането ни. След това да прехвър-
лим фокуса върху това, което се 
бяхме наканили да правим преди 
да се разтревожим, или върху нещо 
съвсем различно, но да му отдадем 
цялото си внимание.

Още ресурси с полезна информация за 
това как да съхраним психическото си 
състояние може да прочетете на ан-
глийски тук:

• Центрове за контрол и превенция 
на заболяванията

• Световна здравна организация
• Фондация за психическо здраве 
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Автор: Росица Ташкова, магистър по 
молекулярна биология и микробиоло-
гия

 Сред всички лекарства, които вдъхват 
надежда за лечение на COVID-19, тези 
дни внимание привлече един под-
ход, който е бил използван още преди 

100 години: терапия с конвалесцент-
на плазма или с други думи - кръвна 
плазма от пациенти, които вече са 
преболедували вируса и са изградили 
антитела срещу него. 

Кръвната плазма на практика е кръв-
та, лишена от клетките в нея и пред-

Лечението на коронавирус с 
плазма - на какво се основава 
надеждата
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ставлява около 55% от обема на ця-
лата кръв. В нея се намират различни 
неорганични и органични вещества, 
като там са и антителата - специални-
те белтъчни молекули, част от имун-
ната защита, които откриват и разпоз-
нават нашествениците в организма.

Вливането на конвалесцентна плазма 
е било използвано по времето на пан-
демията от Испански грип през 1918 
г., когато смъртността се понижила с 
50% при лекуваните с плазма. Данни-
те са от мета-анализ [ref. 1] публику-
ван през 2006 г.

Надеждата се основава на това, че из-
работените антитела от организма на 
преболедувалия, биха подпомогнали 
значително имунната система на кри-
тично болните пациенти, като по този 
начин понижат тежестта на заболява-
нето и подобрят шансовете за оцеля-
ване.

На 24 март Агенцията за контрол на 
храните и лекарствата на САЩ (FDA) 
даде зелена светлина [ref. 2] за из-
ползването на плазма при критично 
болни пациенти. Същият ден болни-
ците “Маунт Синай” обявиха [ref. 3] 
на официалната си страница, че пред-
виждат още същата седмица да започ-
нат процедура, наречена плазмафе-
реза, която се състои във вливане на 
антитела от преболедували пациенти 
в такива, които в момента се борят за 

живота си, с надеждата, че тези анти-
тела в състава на плазмата ще неутра-
лизират коронавируса.

За да се осигури безопасността, даре-
ната от преболедували COVID-19 плаз-
ма ще бъде обработена и пречистена, 
преди да бъде влята в кръвообраще-
нието на критично болните пациенти. 
Тази процедура по пречистване не из-
исква допълнителни проучвания, тъй 
като е обичайна практика при прели-
ване на кръв.

За да бъде взета плазмата от донори-
те, те ще трябва да отговарят на опре-
делени критерии - да са дали положи-
телен тест за вируса, когато са били 
болни, вече да са оздравели, да не са 
имали симптоми в продължение на 
14 дни, сега тестът им за вируса да е 
отрицателен и да имат високи нива 
(наречени титри) на антитела срещу 
вируса.

След това хората, които отговарят на 
изискванията, ще бъдат изпратени в 
кръвни центрове, за да дарят плазма. 
Процедурата е подобна на даване на 
кръв, с изключение на това, че кръвта, 
изтеглена от пациента, се пуска през 
машина за извличане на плазмата, а 
след това червените и бели клетки се 
връщат в донора. Кръвта тече от една-
та ръка, минава през машината и се 
връща обратно в другата ръка. Проце-
сът обикновено отнема 60 до 90 мину-
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ти и може да даде достатъчно плазма 
за лечение на трима пациенти.

Наскоро е създаден и тест, който от-
крива антителата срещу вируса в 
кръвта на пациента. Той се основава 
на широко разпространената техни-
ка в имунологията ELISA и е важен за 
плазмаферезата.

Според един от създателите на теста, 
д-р Флориан Крамър [ref. 4], той е мно-
го чувствителен и специфичен, което 
позволява откриването на антитела в 
човешката плазма или серум три дни 
след появата на симптомите.

Трябва да се има предвид, че от всич-
ки медикаменти и способи за лечение, 
само ваксината може да осигури траен 
имунитет. Вливането на плазма с ан-
титела само би подпомогнало имун-
ната защита на заразения пациент, но 
не и да му осигури траен имунитет. 

Предстои да се определи каква е ефек-
тивната доза и колко пъти да бъде 
вливана плазма на тежко болните от 
коронавирус, за да се постигне жела-
ният резултат. Също така, моментът 
от развитието на болестта би имал 
значение, защото ако е твърде късно, 
антителата няма как да помогнат.

Необходимо е да се оцени и рискът 
[ref. 5] от вливането на донорска плаз-
ма, тъй като в някои случаи това може 

да доведе до тежка реакция от страна 
на организма, като алергична реакция 
или увреда на белия дроб.

 

Източници:

Мета-анализ: конвалесцентни кръв-
ни продукти срещу пневмония от Ис-
пански грип: бъдеще за лечението на 
H5N1?
Съобщение от FDA относно конва-
лесцентната плазма
Болници “Маунт Синай” ще започнат 
вливане на антитела срещу COVID-19 
при критично болни пациенти
Доктор Флориан Крамър
Странични ефекти от преливането на 
кръвна плазма 
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Превод и адаптация: Росица Ташкова, 
магистър по молекулярна биология и 
микробиология

Една от малкото слабости на 
SARS-CoV-2, коронавирусът, 
причиняващ COVID-19, е не-
говата уязвимост в околната 

среда. Причината толкова много да се 
набляга на миенето на ръцете е, че ви-

русът има липидна обвивка, която се 
разгражда от сапуна и вирусът загива. 
Той остава жизнеспособен между ня-
колко часа и 3 дни върху различните 
повърхности. Необходимо му е тяло, 
за да оцелее.

Тъй като на коронавирусите досега 
не се гледаше като на значими пато-
гени за човека, като изключим епиде-

Защо коронавирусът е толкова 
“успешен”
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миите от SARS и MERS, те са останали 
пренебрегнати и недобре изучени. За 
това свидетелства и Сюзън Вайс от 
Университета на Пенсилвания, коя-
то е прекара 40 години от живота си 
в изучаването им и споделя, че преди 
епидемията от SARS през 2002 г. из-
ключително малко изследователи са 
се занимавали с темата.

Трябва отново да отбележим, че нови-
ят коронавирус НЕ Е ГРИП. Заболява-
нето, което причинява има различни 
симптоми, макар на пръв поглед да 
има сходства, освен това се разпрос-
транява много по-лесно и убива по-
вече хора. Коронавирусите са съвсем 
различно семейство вируси, към кое-
то принадлежат само още 6 вида, при-

чиняващи заболявания при човека. 
Четири от тях, обозначени като OC43, 
HKU1, NL63 и 229Е, причиняват обик-
новената настинка. Но останалите два 
- SARS и MERS са смъртоносни.

Сега в задачата се пита защо новият, 
седми коронавирус, предизвика пан-
демия.

Структурата на вируса

Един от факторите, които вероят-
но допринасят за “успеха” на новия 
коронавирус, е неговата структура. 
Той има формата на топка с шипове, 
които разпознават белтък, разполо-
жен по повърхността на клетките ни 
- ACE2. Свързването между вируса и 
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този белтък е първият етап на инфек-
цията. Новият коронавирус има “ши-
пове”, които се свързват с ACE2 мно-
го по-здраво, отколкото вирусите на 
SARS и MERS. В общия случай се счита, 
че колкото по-здрава е тази връзка, 
толкова по-малък брой вируси е дос-
татъчен, за да предизвика инфекция.

Но има още една много важна особе-
ност на “шиповете” - те се състоят от 
две половини и се активират, едва ко-
гато тези половини се разделят: само 
тогава вирусът може да навлезе в клет-
ката. При SARS и MERS това разделяне 
е затруднено, докато при SARS-CoV-2 
мостът, който свързва двете полови-
ни, може да бъде лесно прекъснат от 
ензима фурин, който се намира в мно-
го тъкани от човешкото тяло и се про-
извежда от нашите клетки. 

Повечето респираторни вируси ин-
фектират или горните, или долните 
дихателни пътища. Обикновено ин-
фекциите на горните дихателни пъ-
тища са по-леки и се разпространяват 
по-лесно, докато тези на долните са 
по-тежки и се предават по-трудно. За 
съжаление, SARS-CoV-2 изглежда ин-
фектира както горните, така и долни-
те дихателни пътища, вероятно защо-
то се възползва от фурина, който се 
намира навсякъде.

Това може би обяснява и защо вирусът 

се предава между хората преди да са се 
появили симптомите. Вероятно това 
предаване става още, когато вирусът 
се намира само в горните дихателни 
пътища, преди да се е спуснал надолу 
и да са се проявили тежките усложне-
ния.

Разбира се, всичко това е все още в 
сферата на хипотезите, макар че зву-
чи много вероятно. Все пак познаваме 
този вирус едва от януари и биологи-
ята му остава в голяма степен мисте-
рия за нас.

Произходът на вируса
Новият вирус определено изглежда 
ефективен в заразяването на хора, 
въпреки че се е прехвърлил към нас 
от животно. Най-близкият открит 
родственик на SARS-CoV-2 е открит в 
прилепи и сега се правят опити да се 
установи дали е стигнал до човека ди-
ректно от тези животни или чрез меж-
динен гостоприемник.

За много хора изглежда невъзможно 
случаен вирус от прилеп изведнъж да 
се окаже толкова ефективен в напа-
дението над хора. Но макар и много 
рядко, такива явления все пак се на-
блюдават в природата в резултат от 
огромния брой на вирусите и възник-
ването на случайни мутации. Някои 
от тези мутации няма да доведат до 
нищо особено, докато други имат по-
тенциала да предизвикат пандемия в 
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света на хората.

Какво причинява заболяването
Не е ясно защо някои коронавируси са 
толкова смъртоносни, а други прос-
то водят до хрема. Но някои изследо-
ватели имат предположения за това, 
което се случва, когато вирусът ни 
разболее. Щом попадне в тялото и ата-
кува клетките, които носят рецептора 
ACE2, тези клетки загиват и изпълват 
дихателните пътища с “отпадъци” и 
носят вируса по-дълбоко в тялото - в 
белия дроб. С напредване на инфек-
цията, белите дробове се задръстват с 
течност и мъртви клетки, което силно 
затруднява дишането. Трябва да се от-
бележи, че има вероятност вирусът да 
напада и други клетки и органи, вър-
ху които се разполагат рецепторите, 
които може да използва за навлизане 
в тях, включително червата и кръво-
носните съдове.

Имунната защита реагира и атакува 
вируса, а това причинява повишаване 
на температурата и възпаление, като в 
тежките случаи тя прави това безкон-
тролно и причинява повече щети на 
организма, отколкото самият вирус. 
Например, кръвоносните съдове може 
да станат по-пропускливи, за да допус-
нат имунните клетки на мястото на 
инфекцията, но ако пропускливостта 
стане твърде голяма, белите дробове 
се изпълват с още течност. Тези уни-
щожителни реакции на имунната за-

щита се наричат цитокинови бури и са 
причина за голяма смъртност по вре-
ме на грипната пандемия през 1918 
г., епидемиите от птичи грип H5N1 и 
тази от SARS през 2003 г. А вероятно са 
и причината за най-тежките случаи на 
COVID-19. Цитокиновата буря може да 
засегне и други органи, не само белия 
дроб, особено при хората с хронични 
заболявания, както и да направи забо-
лелия по-податлив на вторични бак-
териални инфекции.

Защо някои хора страдат толкова 
тежко, а други - не
Голям роля за тежестта на заболяване-
то изглежда играе възрастта на паци-
ентите. Докато при децата инфекция-
та протича леко, при по-възрастните 
хора болестта може да бъде фатална. 
Това вероятно се дължи на забавен 
първоначален отговор на имунната 
система в напреднала възраст, докато 
при децата рядко имунният отговор 
преминава в цитокинова буря.

Но има и други фактори, като гените, 
количеството на вируса, на което сме 
били изложени, наличието на други 
микроорганизми в тялото. Засега ос-
тава неясно защо при хора на еднаква 
възраст заболяването може да проте-
че крайно различно.

Метеорологичната обстановка
За грипа и обикновените коронавиру-
си е известно, че ни атакуват основно 

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


БГ НАУКА | COVID-19

67Българска наукаАПРИЛ 2020Повече по темата вижте на www.nauka.bg

през зимата. Това е така, защото през 
студените зимни дни, когато въздухът 
е сух, тънкият слой защитна течност 
в белите ни дробове изтънява още 
повече, а движенията на ресничести-
те клетки, които са покрити от тази 
течност, са затруднени. Това им пре-
чи да изпълняват функцията си - да 
отстраняват вирусите и други чужди 
частици от дихателната ни система. 
Сухият въздух изглежда потиска и ня-
кои имунни отговори срещу вируса. За 
“зимните” вируси горещината и влаж-
ността на въздуха през лятото затруд-
нява възможностите да се прикрепят 
и да ни заразят.

За съжаление това може би не се от-
нася за новия коронавирус. В момен-
та той се разпространява свободно в 
Южното полукълбо и тропиците (Син-
гапур, Австралия), където в момента е 
лято. Засега няма голяма надежда, че 
вирусът ще бъде спрян от настъпване-
то на по-топли дни. Единственият на-
чин да забавяме разпространението 
е чрез до болка познатото социално 
дистанциране. Не можем да разчита-
ме само на лятото да ни спаси.

За съжаление не знаем какво се случ-
ва дори с обикновените коронавируси 
- колко души заболяват всяка година, 
защо през лятото ги няма и къде са по 
това време, как мутират всяка година. 
Такива данни събирахме само за гри-
пните вируси досега.

 

Източник: ED YONG, автор в 
The Atlantic  
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Автор: Росица Ташкова, магистър по 
молекулярна биология и 
микробиология

В Австралия и Европа започват 
клинични изпитвания, чи-
ято цел е да установят дали 
ваксината срещу туберкуло-

за, наречена БЦЖ (Bacillus Calmette-

Guerin, BCG [ref. 1]) и създадена преди 
100 години, може да ни помогне да се 
справим с COVID-19, докато очакваме 
създаването на ваксина срещу самия 
вирус. В клиничното изпитване ще 
вземат участие най-рисковите групи 
- хора в напреднала възраст, лекари 
и медицински сестри. Изследванията 
ще се проведат в четири страни.

Може ли ваксината БЦЖ срещу 
туберкулоза да ни помогне в 
борбата с коронавируса
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Надеждата се основава на наблюде-
нието, че страните, в които тази вак-
сина все още се прилага (включително 
България и много държави от Източ-
на Европа), изглежда са по-слабо за-
сегнати от заразата с коронавирус, 
както и на някои проучвания [ref. 2], 
според които БЦЖ ваксината може би 
активира и вродения имунитет, като 
по този начин помага на организма да 
се бори с широк спектър от бактери-
ални и вирусни инфекции, а не само с 
причинителя на туберкулозата.

Какво е БЦЖ и как влияе на имунна-
та система
БЦЖ ваксината съдържа жив, но от-
слабен щам на туберкулозна бактерия 
- по-конкретно, тя съдържа бактери-
ята Mycobacterium bovis, който е род-
нина на истинския причинител на ту-
беркулоза при човека - Mycobacterium 
tuberculosis. При поставяне на вакси-
ната, бактерията в него провокира ор-
ганизма да изработи антитела, за да 
атакува причинителя на заболяване-
то. Това се нарича адаптивен имунен 
отговор - след среща със специфичен 
болестотворен микроорганизъм или 
патоген, организмът изработва защи-
та срещу него. Повечето ваксини [ref. 
3] създават адаптивен имунен отго-
вор към един конкретен патоген.

Как става това? Когато патогенът на-
влезе в тялото, белите кръвни клетки 

на вродената част от имунната систе-
ма го атакуват първи - това са макро-
фагите, неутрофилите и NK-клетки-
те. Те могат да се справят с до 99% от 
инфекциите. Но ако тези клетки не се 
справят, те сигнализират на адаптив-
ната имунна система и Т-клетките и 
В-клетките, произвеждащи антитела, 
започват да се делят, за да се присъе-
динят към битката. Ключово за това е, 
че определени Т-клетки или антитела 
са специфични за патогена - тяхното 
присъствие се увеличава най-осеза-
емо. След като патогенът се елими-
нира, малка част от тези специфични 
за патогена клетки се трансформират 
в клетки на паметта, които ускоря-
ват производството на Т клетки и В 
клетки следващия път, когато същия 
патоген ни атакува. Ваксините се ос-
новават именно на този механизъм на 
изграждане на имунитет.

За разлика от други ваксини, има дан-
ни, че БЦЖ ваксината може също да 
повиши активността на клетките и на 
вродената имунна защита, която бър-
зо унищожава навлезлите в тялото 
различни патогени и предотвратява 
развитието на инфекция, причинена 
от тях. Това е установил екипът на д-р 
Михай Нетеа. Учените установили, че 
Mycobacterium bovis от ваксината ос-
тава жив под кожата в продължение на 
няколко месеца и не просто активира 
B-клетките на паметта и Т-клетките, 
но стимулира и клетките на вродения 

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


БГ НАУКА

70Българска наукаАПРИЛ 2020Повече по темата вижте на www.nauka.bg

имунитет в продължение на дълъг пе-
риод от време. Те наричат явлението 
“трениран имунитет” [ref. 4].

Според различни проучвания [ref. 5, 6], 
смъртността при деца, ваксинирани с 
БЦЖ, е значително по-ниска, откол-
кото при деца, които не са получили 
тази ваксина. В някои случаи е уста-
новено, че това е много по-голям спад 
в смъртността, отколкото може да се 
обясни просто с намаляването на слу-
чаите на туберкулоза. Според Ройтерс 
[ref. 7], някои проучвания са открили 
подобно понижение на честотата на 
респираторните инфекции сред тий-
нейджърите и възрастните хора.

Ваксината се поставя още през пър-
вата година от живота ни, а през ня-
колко години след това се проверява 
дали все още имаме имунитет, чрез 
подкожното поставяне на т.нар. манту 
и измерване на реакцията след някол-
ко дни. За съжаление ваксината не е 
много ефективна и осигурява средно 
около 60% защита срещу заболяване 
от туберкулоза. За съжаление, Бълга-
рия е една от страните, в които тази 
болест все още е широко разпростра-
нена в обществото, като се заразяват 
хора от всички социални групи, не 
само бедните.

Предстоящите клинични 
изпитвания
През 2018 г. екипът на д-р Нетеа пуб-

ликува резултатите от рандомизира-
но плацебо-контролирано проучване 
[ref. 8] върху ефекта на БЦЖ ваксина-
та при експериментално инфектиране 
с отслабен вирус на жълтата треска, 
който се използва за ваксина. Те уста-
новили, че БЦЖ има защитен ефект 
срещу вируса.

Още преди пандемията, д-р Нетеа се е 
свързал със свой колега от Универси-
тета на Атина и са изработили план за 
клинично изпитване, чиято цел е да 
установи дали ваксинирането с БЦЖ 
има цялостен защитен ефект срещу 
инфекции при хората в напреднала 
възраст. 

Скоро той възнамерява да започне 
същото изследване и в Холандия. Съ-
щевременно д-р Нетеа се е свързал и 
с епидемиолога и микробиолог Марк 
Бонтен от Утрехт, където ще се прове-
де изпитването върху медицинския 
персонал. [ref. 9] 

Изследователска група в Универси-
тета в Мелбърн също ще проведе из-
следване сред здравните работници, 
използвайки точно същия протокол. 
Друга изследователска група в Уни-
верситета в Ексетер ще направи по-
добно проучване при възрастни хора. 
А екип от Института по инфекциозна 
биология на Макс Планк обяви мина-
лата седмица, че са вдъхновени от ра-
ботата на Нетеа и ще започнат подоб-

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


БГ НАУКА | COVID-19

71Българска наукаАПРИЛ 2020Повече по темата вижте на www.nauka.bg

но изпитване при възрастни хора и 
здравни работници с VPM1002 - гене-
тично модифицирана версия на БЦЖ, 
която все още не е одобрена за употре-
ба срещу туберкулоза.

Има ли смисъл да се реваксинираме 
сега
Краткият отговор е “Не!”. Това е така, 
защото все още не е доказано, че БЦЖ 
има защитен ефект срещу COVID-19, 
ще минат месеци, преди резултати-
те да са налице. Обичайно ваксината 
се поставя при деца и не се знае как 
възрастният организъм ще я понесе. 
Освен това, за изграждане на имуни-
тета са необходими няколко месеца, 
а и ваксинацията може да бъде много 
опасна при хора, които вече са заразе-
ни с вируса. И не на последно място, 
изразходването на ваксината от при-
теснени граждани ще доведе до не-
достиг за децата и те ще останат без 
защитата, на която имат право.

Затова нека търпеливо изчакаме ре-
зултатите от клиничните изпитва-
ния и да се надяваме, че те ще бъдат в 
наша полза.
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