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Разкази за социалната динамика.
Кратка история на Китай от гледна
точка на математическата социална
динамика. От късната династия Тан
до Темуджин
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Няма по-прекрасен подарък с пожелания за дълголетие
от колие "Безкрайност"!
Вземи от тук: https://bit.ly/2TcK53w

KupiNauka.com е онлайн магазина на БГ Наука, чрез който се финансираме. През него основно
продаваме тениски с научни щампи и колиета свързани с науката. Истината е, че магазинът
издържа на 100% цялата дейност на БГ Наука. За това за нас е важно магазинът да бъде на
необходимото ниво. Това, което искаме е да разпространяваме науката по всякакъв възможен
начин. Дали това ще са колиета, електронни книги, тениски и др., няма значение – важното е
хората да имат постоянен достъп до науката, защото тя е всичко около нас.
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„100 лица зад българската наука”

е проект на списание „Българска наука“, който цели да интервюира българи,
които се занимават с наука както в България, така и в чужбина. Искаме да
запознаем широката публика с лицата и съдбите, които стоят зад призванието
да бъдеш учен. Вярваме, че това би дало позитивна нагласа в обществото към
учените като личности и към науката – като начин на живот.
Изтегли безплатно: https://image.nauka.bg/magazine/BG-Science-100-Lica-2020.pdf
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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БГ Наука вече е в Sofia Tech Park, в надъхващата
компания на всички дейни хора от Groworking
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Новини от портала за наука
на МОН - www.naukamon.eu
Нов регламент на Национални научни трансмисивни инфекции
награди „Питагор“
Второ експресно проучване на
Двугодишни докторантски
SHARE ERIC България във връзка с
стипендии за отлични изследователи извънредното положение
по програма PASIFIC
Препоръки на Работната група
Лятната студентска онлайн програма за научни инфраструктури за
за 2021 г. на CERN
изследователски софтуер
Индекс на инвестициите в
научноизследователската и развойна
дейност на ЕС за 2020 г.
Стипендии за научни изследвания в
областта на спорта
Пътна карта за научна
инфраструктура на Република
България за периода 2020-2027 г.
Създаване на база данни на
кръводарителите в Република
България за маркери на
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EURAXESS и кариерата на
учения

БГ НАУКА | БРОЙ 137

• Какво е EURAXESS?
• Защо кариерата на учените е обвързана с EURAXESS?
• С какво EURAXESS може да бъде полезна за вас?
а тези и още много други въпроси ще отговорим в поредица от статии. В това първо „пътешествие“ из нашата
мрежа ще намерите някои от отговорите, както и кратко представяне на
секциите на EURAXESS портал и дейностите на мрежата.

сия създава инициативата (тогава
под името ERA-MORE), като основната цел в първите години е подкрепа
на мобилността на учените чрез предоставяне на безплатни консултации,
съдействие и подкрепа на тези учени,
които планират „мобилност“ – т.е. работа в друга държава.
Оттогава досега се е променило не
само наименованието на мрежата, но
и нейните цели. Фокусът през последните няколко години е кариерното
развитие на учени от всички научни
направления и сектори, както и във
Какво е EURAXESS?
всички етапи на тяхното професиоEURAXESS води началото си от 2004 нално развитие. Новото наименовагодина, когато Европейската коми- ние на мрежата – EURAXESS ненапраз-

Н
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но се асоциира с:
• EU или EUR – Европейски съюз или
Европа
• ERA – Европейско научно пространство,
• Access – Достъп, вход.
Това e единствената по рода си мрежа,
в която към днешна дата вече членуват и предлагат безплатни услуги на
учените над 650 организации от 42
държави в Европа (скоро 43). Мрежата има офиси из целия свят, а нейните
членове и ползватели, учени и организации предлагащи работа, непрекъснато и ускорено нарастват. 1500
експерти в различни научни и административни области в Европа рабо-

тят ежедневно, обединени от обща
цел: да създават и надграждат услуги,
инструменти, ресурси и приложения
в подкрепа на кариерното развитие и
мобилността на учените от Европа и
света.
Основният „инструмент“ на мрежата е
европейският портал, както и националните EURAXESS портали.
Защо кариерата на учените е обвързана с EURAXESS?
Основният „инструмент“ на мрежата – порталът EURAXESS е всъщност
най-големият европейски портал за
работа за висококвалифицирани специалисти и учени.

EURAXESS EC Homepage: https://euraxess.ec.europa.eu/
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Към 12 декември 2020 на портала
има обявени повече от 10 000 работни места във всички научни направления, като най-голям дял на обявите
са тези в областите инженеринг, биологични науки, физика, компютърни
науки и медицински науки:
С какво EURAXESS може да бъде полезна за вас?
Всички услуги и инструменти на
мрежата са безплатни за учените!
Те са разпределени в няколко секции и за много от тях ще имаме от-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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делна статия и / или уебинар за
демонстрация на структурата и възможностите, както и за директно обучение.
Тук ще се спрем само на възможностите, които предлага порталът без и с регистрация. Не е необходимо да се регистрирате, за да преглеждате обяви за
свободни работни позиции, грантове,
финансиране на научни изследвания,
работа по конкретен проект, както
и да кандидатствате по съответната
обява. Не случайно обаче повече от
65 000 учени са избрали да се регистрират. Регистрацията и филтрите ви
дават възможност да получавате само
обяви, които ви интересуват, както и
регистрираните в EURAXESS 18 000
организации да разглеждат профила
ви и да се свържат с вас и без да имат
публикувана обява, а също и вие да
преглеждате профилите на другите
регистрирани и да потърсите партньори сред тях.
Разбира се това не е единственото
предимство – можете да търсите партньори или сами да публикувате обяви
и др.
Вижте как изглежда един профил - в
дясно на страницата.

Националните портали на EURAXESS
Националните портали на мрежата
предоставят конкретна информация
за съответната държава, която ще
ви е от полза, когато планирате да се
преместите – било то за кратък или

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

дългосрочен период на престой. На
националните портали ще намерите информация относно визов режим
(ако има такъв), правила за формиране на заплати и съответните данъци,
осигуровки и такси в държавата, училища и детски градини и как можете
да запишете детето си да се обучава в
избраната от вас, търсене на жилище,
както и множество практични съвети,
които ще са ви от полза още преди да
ЯНУАРИ 2021
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сте предприели преместване.
Разбира се, ако имате конкретен въпрос, на който не намирате отговор
или се нуждаете от съдействие, можете да се свържете с някое от контактните лица на мрежата в тази държава
и да получите отговорите на вашите
въпроси или съдействието, от което
имате нужда напълно безплатно.
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БГ НАУКА | БРОЙ 137

Очаквайте следващата статия или се
свържете с нас ако имате въпроси!
За повече информация:
mobility@fmi.uni-sofia.bg

ЯНУАРИ 2021

Българска наука

13

БГ НАУКА

Пет неща, които трябва да
знаете за безопасността на
иРНК ваксината

Нормално е хората да изпитват треска, умора или болка на мястото на инжектиране през първите един или два
дни след ваксинирането.

дентна скорост като част от глобалните усилия за прекратяване на пандемията Covid-19. Втората също вече
е в ход. Двете ваксини - едната, направена от Pfizer/BioNTech, а другата от
ървата в света иРНК ваксина Moderna - са първите от тази техноло(информационна РНК, mRNA гия за ваксиниране, одобрени за упо– от 'messenger', на англий- треба.
ски 'вестоносец' - бел. прев.)
започна своето разпространение, след При опитите тези ваксини са показакато беше произведена с безпреце-

П
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ли, че са най-малко 94% ефективни
срещу разболяване от Covid-19. Но доколко безопасна е тази нова технология?
Разговаряхме с Мишел Голдман, професор по имунология и основател на
I3h Институт за интердисциплинарни иновации в здравеопазването към
Университета Либре де Брюксел, Белгия. Ето пет неща, които трябва да
знаете.
1. Технологията за иРНК ваксината,
всъщност не е съвсем нова

Инактивираната полиомиелитна ваксина, както и повечето противогрипни ваксини, използват инактивирани вируси, за да задействат имунната
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система на човек да реагира на този
болестотворен организъм. В други
ваксини, като ваксината срещу хепатит В, вместо това се инжектира
индивидуален протеин, направен от
организма, за да предизвика подобен
отговор.
иРНК ваксините обаче подвеждат организма да направи самия вирусен
протеин, който от своя страна предизвиква имунен отговор.

Въпреки че ваксините срещу COVID-19,
произведени от Pfizer/BioNTech, са
първите иРНК ваксини, преминали
всички етапи на клиничните изпитвания и лицензирани за употреба, технологията вече съществува от известно време.
Изпитванията върху хора за ракови

ЯНУАРИ 2021
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ваксини, използващи същата иРНК Новият коронавирус или SARS-CoV-2
технология, се провеждат още от 2011 има сложна структура и различни
г.
части на вируса задействат имунната
система да произвежда различни ан„Ако имаше истински проблем с тех- титела за неутрализиране на вируса.
нологията, щяхме да го видим и преди Ако неваксиниран човек хване вирусъс сигурност“, казва проф. Голдман.
са, той ще произведе антитела, които
Тъй като технологията може да бъде пречат на вируса да попадне в човешвнедрена изключително бързо и кли- ките клетки. Но те могат също да гененичните изпитвания са толкова ус- рират антитела, които нямат голямо
пешни, платформите за иРНК ще бъ- въздействие. А в някои случаи човек
дат важно средство за подготовка и за може да произведе антитела, които
бъдещи епидемии, допълва той.
всъщност помагат на вируса да влезе
в клетките.
2. иРНК ваксините не променят ва- иРНК ваксините обаче са много
шата ДНК
по-специфични. Те са предназначени
само да предизвикат имунен отговор
Загрижеността, която много хора про- към протеина на вируса, който е само
явяват относно иРНК ваксините е, че един от компонентите на вирусната
те могат да променят тяхната ДНК. Но мембрана и позволява на вируса да
това схващане е „напълно фалшиво“ и нахлуе в нашите клетки.
няма „никаква научна основа“, според За да са сигурни, че случаят е такъв,
проф. Голдман.
изследователите внимателно наблюдават дали ваксината не предизвиква
“Ваксината иРНК няма да влезе в ядро- нежелан имунен отговор.
то на клетките, където е нашата ДНК.”
След като инжектираната иРНК по- „Досега подобно нещо не е доказано
падне в човешка клетка, тя бързо се за ваксините срещу Covid-19.“ Но ще
разгражда и остава в тялото само за остане от важно значение да се гаранняколко дни. Ето защо хората се нуж- тира, че имунният отговор, предизвидаят от две инжекции, за да развият кан от ваксината, е фокусиран върху
най-добрия имунен отговор, уточнява вирусния протеинов шип, казва проф.
той.
Голдман.
3. иРНК ваксините са много специ- 4. Безопасността на ваксината е взефични
та предвид в процеса на клиничните изпитвания и одобрения
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Изпитванията с ваксини се провеждат
на етапи, като се започне с опити върху животни, а след това се продължи с
три отделни фази от опити върху хора.
Изпитването на ваксината на Pfizer/
BioNTech през фаза 3 включваше повече от 40 000 души. То започна през
юли и ще продължава да събира данни за ефикасността и безопасността ѝ
още две години.

Проблемите с безопасността, които
биха засегнали значителен брой ваксини, се появяват предимно в рамките
на два месеца, казва проф. Голдман.
Въпреки това, след като ваксината е
дадена на милиони хора, могат да се
развият много редки нежелани реакции, които не могат да се очакват от
клиничните изпитвания, така че изследователите и регулаторите ще следят отблизо как протичат ефектите
от ваксината. Това ще бъде особено
важно за ваксините срещу Covid-19,
базирани на иновативни технологии.
Регулаторните агенции прегледаха
данните от изпитванията за ваксините против Covid-19 по-бързо от обикновено, като ги разглеждаха непрекъснато, а не само след приключване
на опитите, но те не променят коренно своите правила.
„Наистина не мисля, че са допускани
пропуски от гледна точка на безопасността“, казва проф. Голдман.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Процесът е по-бърз от обикновено,
тъй като изследователите вече са изградили иРНК платформа - начин за
вкарване на вирусна иРНК в тялото - за
рак и други изпитани ваксини. Товест
това може да се приведе в действие
веднага след като геномната последователност на вируса бъде споделена.
Компаниите и правителствата също
поемат риска да произвеждат голям
брой ваксини, дори преди да са приключили първите етапи на експериментиране, което означава, че са готови да започнат мащабни опити и с
хора веднага щом резултатите бъдат
получени.
“Това е финансов риск, защото ако сте
сгрешили, всичко това се губи. Ето
защо рискът се споделя между частните компании и правителствата“, посочва проф. Голдман.
5. Ваксината предизвиква възпалителен отговор

Ваксината отчасти действа, като
предизвиква локални възпалителни
реакции, за да задейства имунната
система. Това означава, че е напълно
нормално много хора да изпитват болка на мястото на инжектиране и понякога треска и дискомфорт за един или
два дни след ваксината.
„Това е нещо, което не е достатъчно
ЯНУАРИ 2021

Българска наука

17

БГ НАУКА

широко оповестено“, казва проф. Голдман.
В клиничните проучвания алергични
реакции се наблюдават при 0,63% от
Проучване през ноември в 15 страни хората, приели ваксината на Pfizerустанови, че 54% от хората се при- BioNTech, и при 0,5% от хората, полутесняват от възможните странични чаващи плацебо.
ефекти от ваксината Covid-19.
„Основната ми грижа е, че хората ще
Един нежелан отговор на иРНК вакси- използват възможните странични
ната на Pfizer-BioNTech стана ясен още ефекти като аргумент да не бъдат вакпрез първия ден на масовата ваксина- синирани“, казва проф. Голдман „Но
ция във Великобритания, след като всъщност най-високият риск в момендвама души с анамнеза за значител- та, особено за уязвимите хора, е да не
ни алергии реагираха на инжекцията. бъдат ваксинирани“.
Регулаторният орган на Обединеното
кралство актуализира своите съвети, Източник: horizon-magazine.eu
за да уточни, че хората с анамнеза за Превод: Радослав Тодоров
анафилаксия към лекарства или храни не трябва да получават тази ваксина.

Какво свърши МОН за науката в
България през 2020 г.
- гледай тук
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Облачните форми и
образувания оказват влияние
върху глобалното затопляне
- но все още не ги разбираме
напълно

О

Тропическите гръмотевични облаци
блаците са една от най-госа уникални, защото се самоорганизилемите въпросителни в глорат, дори когато условията под и над
балните климатични модетях са еднакви, и го правят със „спомели и от голямо значение при
ни“ от минали формации.
опитите да се предскаже какво ще се
Изображение: NASA Johnson Space случи с климата вследствие повишаCenter
ването на температурите. Те играят
жизненоважна роля в това каква част
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от слънчевата радиация преминава и
попада в капан в нашата атмосфера.
Колкото повече облаци има, толкова
повече радиация се отразява от тях
обратно в космоса; това също означава, че ако има повече облаци, отразената от Земята радиация се задържа.
Исторически изследователите са се
опитвали да разберат свойствата на
облаците, как се държат в момента и
как ще реагират на повишените температури, причинени от изменението
на климата.

"Това е най-големият въпрос - няма
по-голям въпрос", каза професор
Бьорн Стивънс, директор на Института за метеорология "Макс Планк"
в Германия и съ-ръководител на д-р
Бони по проекта EUREC4A, който има
за цел да разследва тези пухкави бели
облаци. „В продължение на 50 години
хората правят прогнози за климата,
но всички те имат заблудена представа за облаците.“ Досега тези прогнози
са страдали от неадекватно разбиране
на факторите, определящи колко облачен ще бъде климатът и не са били
От микроскопичните взаимодействия правилно представени в моделите.
на атомите до атмосферните течения,
които действат на хиляди километри, Експерименти на терен
много сили влияят върху формирането на облаците, техния състав и пове- Проектът EUREC4A, който започна
дение.
като скромен полеви експеримент за
Облаците, наподобяващи памучна измерване на движението на въздуха
вата в Атлантическия океан, които д-р и облачността, привлече многобройС. Бони от Френския национален цен- ни партньори и разшири обхвата си.
тър за научни изследвания и нейни- В крайна сметка той обхваща пет еките колеги изучават, са добър пример. пажа и шест дистанционно пилотира„Малката промяна в техните свойства ни изследователски самолети, четиоказва огромно въздействие върху ри океански изследователски кораба,
глобалния радиационен баланс (ба- флотилия плавателни съдове и планелансът между това колко от слънче- ри, множество сателити и измервания
вата енергия преминава през земната на облаците от обсерваторията в Баратмосфера и колко не успява)“, казва бадос.
тя. Тъй като тези облаци при хубаво
време (известни като купести облаци) „Експериментът нараства в сложност
са толкова често срещани, малка про- и обхват, за да отговори на редица
мяна носи „огромна“ статистическа други завладяващи въпроси“, казва
тежест в глобалния климат.
проф. Стивънс, като например в какви
количества и колко лесно предизвик-
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ват валежи облаците и как вихрите в
океана и облаците над тях си влияят
взаимно. В момента екипът пише резултатите си и се надява, че техните
измервания ще дадат отговорите на
тези въпроси. „Ще установим основната истина за нов набор от климатични
модели“, заявява той.
За д-р Бони следващата стъпка надхвърля разбирането на свойствата на
облаците и зоната, която те покриват.
„Сега откриваме, че въпросът не е само
до общата площ, но и до начинът, по
който облаците се разпръскват и организират“, казва тя. Моделите, които
те формират, също могат да повлияят
на това как блокират или абсорбират
радиацията и тази информация може
да има значение за ролята на облаците в климатичните промени.

Д-р Ян Хяртер, специалист по сложността на атмосферата в Центъра за
изследване на тропическите морета
в Лайбниц, Университета Джейкъбс в
Бремен, Германия и Института Нилс
Бор в Дания, разследва този въпрос в
своя проект INTERACTION.
„Много видове облаци показват особености на организацията, но гръмотевичните облаци (в тропиците) показват самоорганизация“, казва той.
INTERACTION разглежда как гръмотевичните бури се групират, използвайки симулация, както и разработване
на основни модели за тяхното поведе-
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Самоорганизация
Облаците могат да се организират по
много причини, например когато са
над градска зона, която обикновено е
по-гореща от провинциалната поради
многото бетон и асфалт. Самоорганизацията възниква, когато облаците се
образуват и струпват, дори и когато
условията отдолу и слънчевата светлина над тях са еднакви.

Гръмотевичните облаци, известни
като купесто-дъждовни, са високи
вертикални облаци, които често носят
дъжд. Тези облаци са доминиращият тип облаци в тропиците и също са
ключови за разбирането на глобалния
радиационен баланс. „Те са на географската ширина, където е концентрирана по-голямата част от топлината
на Земята, а слънчевата радиация е
много по-силна там“, казва д-р Хяртер.
Тези подобни на кули облаци влияят
върху това колко слънчева светлина навлиза в атмосферата, което има
пряко значение за затоплянето.
„Въпросът е колко се променят тези
високи облаци при групирането си,
когато например температурата се
промени?“. Въпреки това, подобно на
повечето въпроси, свързани с облаци,
и на този въпрос е трудно да се отговори.
ЯНУАРИ 2021
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INTERACTION подхожда към въпроса
от две различни гледни точки: едната
е да се изпълняват симулации, които
изискват голямо количество изчислително време, а другата е да се разработят модели „играчки“, които обясняват фундаментални взаимодействия
между гръмотевична буря и облак.

как тези студени басейни си взаимодействат и този цикъл - на студени
басейни, които се сблъскват и генерират нови облаци - може да продължи поколения (един трае около шест
часа) облаци, кодирайки спомените от
минали облаци и бури в настоящ актуален облак. Студените басейни могат
да продължат да влияят върху генеМоделите представляват множество рирането на облаци в продължение на
симулации, които говорят за основ- седмици.
ните взаимодействия между гръмотевичните облаци. Например д-р Хяртер Тези набори от базови модели са неи неговите колеги се опитват да раз- обходими за да се премахнат някои
берат как тези облаци ‘общуват’ по- от неизвестните за симулиране на помежду си и се самоорганизират, като ведението на облака, като например
разбиват тези сложни физически вза- как тези студени басейни си взаимоимодействия на основните им компо- действат. Симулациите на екипа вече
ненти.
включват параметри като скорост на
вятъра, влажност, температура и съсКогато има гръмотевична буря, по-го- тав на облака, което е различното сълямата част от дъжда пада на земята, отношение на вода, лед и ледена смес,
но част от него се изпарява във възду- наречена граупел.
ха под облака. Този въздух, след като
включи студената влага, се превръща Подобно на д-р Бони и проф. Стивънс
в „студен басейн“, обяснява Хяртер. от EUREC4A, д-р Хяртер казва: „Не
‘Това изпаряване е от решаващо зна- знаем как работят облаците, особено
чение при предаването на сигнали от тези гръмотевични облаци, които се
един облак на друг.’
разгръщат в мащаби, които е трудно
или невъзможно да се разгадаят с наАко на голяма площ има стотици и хи- стоящите климатични модели.“
ляди облаци, студените басейни под
тях се блъскат един в друг, изтласк- Симулации
вайки въздуха в по-студените части
на атмосферата и образувайки нови За да се вземе предвид мащабът на обгръмотевични облаци.
лаците и техните движещи сили, точЕдин от техните модели изобразява ната симулация ще трябва да включва
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различни променливи от движението
на атомите и енергията, която те разсейват (нанометри) до въртенето на
Земята и глобалните ветрове в мащаб
от около 10 000 км. „Най-доброто, което можем да направим за, да речем,
една седмица симулации, е да разработим 100-метрова скала за площ от
един километър на един километър,
или поне приблизително толкова“,
казва той. ‘И това е голяма симулация.’

„Трябва да имаме по-ясно разбиране
за различните обратни връзки на облачната система, за да направим силно изявление относно изменението на
климата тук“, казва д-р Хяртер. „Моделите имат различни начини за представяне на високи облаци и ниски
облаци и това е нещо, което не може
да бъде разбрано без по-внимателни
данни за наблюдение.“
И за да се подготвим за затоплящия
се климат и да предскажем как ще се
Крайната цел на проекта е да се съста- промени изолационният облачен слой
ви модел за организация на облаците, в света, първо трябва да разберем как
който улавя взаимодействията между работи той сега.
минали и настоящи гръмотевични облаци и да подава тази информация в Източник: horizon-magazine.eu
следващото поколение климатични Превод: Радослав Тодоров
модели. Следващата стъпка е да започне работа на терен и да се внесе нови
измервания в техните модели.

Лаборатория за 3D креативност
и бързо прототипиране на нови
продукти – СОФИЯ ТЕХ ПАРК		
- гледай тук
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ЗАПОЧНА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА XXV КОНГРЕС НА
БЪЛГАРСКОТО АНАТОМИЧНО ДРУЖЕСТВО С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

В периода от 28 до 30 май 2021г. в Телекомуникационния ендоскопски център
(ТЕЛЕЦ) на Медицински университет – Плевен ще се проведе XXV Конгрес на
българското анатомично дружество с международно участие, чиято регистрацията започва на 15 декември 2020г.
Традиционният научен форум се организира на всеки две години, като домакин на предстоящият конгрес е катедрата по „Анатомия, хистология, цитология и биология“ на МУ-Плевен. Още в ранните етапи на организация, потвърждение за участие е получено от утвърдени в своите области специалисти от
Великобритания, Япония, Нидерландия и Германия.
Участниците ще имат възможност да се изявят с орални презентации и електронни постери, както присъствено, така и чрез онлайн връзка. Направленията, в които могат да бъдат подавани резюмета за участие са клинична и хирургична анатомия, анатомични вариации, невроанатомия, антропология и
клетъчна биология. Резюметата трябва да бъдат съобразени с изискванията
на научната комисия, публикувани на уеб сайта на МУ-Плевен. Официалният
език на конференцията е английски, припомнят организаторите.

Сроковете за регистрация са:
Начало на регистрация: 15 декември 2020 г.
Край на регистрация: 15 март 2021 г.
За повече информация:
http://www.mu-pleven.bg/ncbas
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ЯНУАРИ 2021

Българска наука

25

БГ НАУКА

Как опознахме новия враг
("Сбогом на 2020", част 1)

В една изключителна научна година „Изследването по време на вече избухизследванията върху covid-19 хвърли- нала пандемия е наистина огромно
ха ярка светлина върху неизвестното. предизвикателство“, казва Труди Ланг
от университета в Оксфорд. „То се двиопреди началото на измина- жи супер бързо и беше нещо неверолата година никой дори не ятно."
беше чувал за SARS-CoV-2 и
болестта, която причинява Само за по-малко от 12 месеца учени и
- covid-19. Днес това е дума, която се медици запълниха многото празнини
споменава ежедневно в домакинства- в знанията ни за новия глобален враг
та по целия свят, благодарение до го- - от основната вирусология и имуноляма степен на безпрецедентното на- логия до това как да спасим живот в
учно развитие по този въпрос.
болница.

Д
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„Изследователите в световен мащаб
са генерирали изумителен брой биомедицински публикации, свързани с
пандемията,“ казва Джон Ингълс, изпълнителен директор на Cold Spring
Harbor Laboratory Press в Ню Йорк.

пуските в нашите знания и се изготви пътна карта за попълването им.
Според Алис Нортън, ръководител
на Covid-19 Research Coordination and
Learning Initiative, това е „безпрецедентен документ за подобряване на
глобалното сътрудничество в научниСпоред непрекъснато разширяваща те изследвания“.
се база данни, съставена от Националните здравни институти на САЩ, от Пътната карта е разделена на девет осянуари са публикувани над 80 000 ре- новни области, всяка от които описва
цензирани научни статии за covid-19 дълъг списък с неизвестни. По времеи SARS-CoV-2. Около 10 000 още пред- то, когато беше съставена, за няколко
варителни статии са публикувани на спешни запитвания вече имахме нясървърите за предпечат, където Ин- кои отговори.
гълс е съосновател - bioRxiv и medRxiv, Известно беше, че причинителят на
както и на други места.
болестта е нов коронавирус и неговиДруга база данни - “Covid-19 Research ят геном е секвениран, докато пазарът
Project Tracker”, изброява над 5000 ак- в Ухан (Китай) е идентифициран като
тивни covid-19 проекта с инвестирани възможен епицентър, въпреки че от2,2 милиарда долара в тях.
тогава това е поставено под съмнение.
Усилията за изследване не просто са Някои основи на заболяването, вклюбили големи, но и са били умни. Голя- чително неговия инкубационен пема част от този научен прогрес се ръ- риод и R номер - средният брой хора,
ководи от списък със задачи, съставен които заразеният човек продължава
от Световната здравна организация да заразява - също са били изчислени.
(СЗО) през февруари. С потвърдени И все пак имаше още редица други
случаи в 28 държави, макар все още да ключови въпроси, като например: как
не беше обявена пандемия официал- се предава вирусът? Каква е смъртно, тя свика група от стотици експер- ността? Каква е пълната гама от симпти на 11-12 февруари, за да постигне томи? Имат ли имунитет оцелелите?
съгласие за набор от приоритети в на- Възможна ли е ваксина?
учните изследвания.
Според Ланг, която не е част от екипа
В публикацията, изготвената на 12 на СЗО, но следи пътната карта, много
март - деня след обявяването на пан- от тези спешни запитвания вече са отдемията, се идентифицираха про- метнати. Знаем например, че вирусът
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се разпространява най-вече чрез въздушни капчици и аерозоли и се предава по-лесно на закрито. Също така
разбираме, че повечето хора, които
хванат вируса, не се разболяват, но
все пак могат да го разпространяват,
знаем че хората имат имунен отговор
и така ваксината е осъществима, както и че няколко съществуващи лекарства помагат, но много други - не.

маски и социална изолация - работят
най-добре. Добавени са и някои частични отговори на някои нови въпроси, включително дългосрочното
въздействие на заболяването върху
здравето. Вероятно ще възникнат и
други неочаквани въпроси.
Като цяло обаче напредъкът е похвален. „Пътната карта е съставена много
рано“, казва Ланг. „Но точно това трябваше да направим.“ Е, засега добре, но
И все пак все още не знаем откъде все още ни предстои дълъг и труден
точно е дошъл вирусът, как се влияе път.
от температурата и влажността, колко дълго трае имунитетът, точната Източник: New Scientist Magazine
смъртност и кои мерки за обществе- Превод: Радослав Тодоров
но здравеопазване - като носене на

Ваксини,
създадени
за рекордно
кратко време
("Сбогом на
2020")

дователност на новия коронавирус
SARS-CoV-2 и с това надпреварата за
ваксина започна. Буквално миг след
това беше съобщена и първата смърт
от инфекция с вируса в Ухан, Китай, на
следващия ден.

Забележително е, че на учените им
отне по-малко от година от това първоначално откритие до разработването на няколко ваксини, което по същество надмина всички очаквания.
През това време ваксината, разработена от американската компания Pfizer и
а 10 януари 2020 г. първинейния партньор BioNTech, беше одоят международен консорбрена за спешна употреба във Великоциум от учени публикува
британия и започна нейното въвеждапървата генетична после-

Н
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не в употреба там, като Канада и САЩ
също я бяха одобрили за предстоящо
въвеждане. Нямаше съмнение, че ще
последва одобрение от други страни,
както и за други ваксини.
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Предстои огромното предизвикателство за произвеждането и доставянето на ваксината до милиарди хора,
които се нуждаят от нея. Остават и
много въпроси, не на последно място,
от които е и този колко дълго ще трае
имунитетът на ваксинираните.
Въпреки това, за да се постигне в рамките на една година, какъвто процес
обикновено отнема десетилетие или
повече, беше обявен огромен медицински успех, който дава повод за оптимистичен поглед към края на пандемията.

Ваксината на Pfizer и BioNTech е първата одобрена иРНК ваксина. Това е
технология, която има възможността
да се справи и с много заболявания извън covid-19.
Отделно от това и Русия одобри своята
ваксина Sputnik V, макар и при по-ограничени резултати от изпитванията.
В Китай също вече се прилагат няколко ваксини, въпреки че те все още не Източник: New Scientist Magazine
са преминали през всички необходи- Превод: Радослав Тодоров
ми строги опити.
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Канадските учени в очакване
на бъдещето без Тръмп

Съседът на САЩ няма нищо против да „Макар и нестабилен и непредсказуем,
загуби своите „дивиденти от Тръмп“. от Тръмп имаше някои непредвидени
ползи, включително пренасочване
оражението
на
Доналд на таланти към Канада“, казва Джим
Тръмп от Джо Байдън на из- Хинтън, адвокат по интелектуална
борите беше облекчение за собственост и основател на консулКанада - дори ако процъфтя- тантската компания Own Innovation.
ващият технологичен сектор в страна- Но изследователи и основатели на
та дължи нещо на киселия американ- компании твърдят, че са повече от
ски политически климат и усилията щастливи да разменят това за един
на Тръмп за рязко ограничаване на предсказуем президент, който ще рапътуванията в САЩ.
боти повече с други страни и ще направи нещо по отношение на клима-

П
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тичните промени.
Проф. Вернер Антвайлер от Университета на Британска Колумбия, експерт
по международна търговия, казва, че
изборите са „голямо облекчение“.
„Канадците трябва да са много щастливи“, съгласява се и Стивън Лами,
професор по международни отношения и заместник-декан по академичните програми в Университета
на Южна Калифорния, като допълва:
„Тръмп е унилатералист и националист, стремящ се да развали глобалното единство“.
„Очакваме с нетърпение нещата да
се върнат там, където си бяха“, казва
Джошуа Ганс, председател по технически иновации и предприемачество
в университета в Торонто.
Марта Краго, заместник-директор
по научни изследвания и иновации
в университета Макгил в Монреал,
също е облекчена от резултата, но не
очаква радикална промяна с Байдън.
„Не знам дали ще видим огромно въздействие върху Канада от това“, казва
тя.
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вероятно ще бъде по-труден конкурент за Канада в няколко технологични области, казва Хинтън.
„Байдън може да е по-приятен, но той
ще гарантира, че американците ще
продължат да доминират в областта
на изкуствения интелект, за сметка на
канадците, особено когато се превърнем в допълнителен вреден фактор
в глобалната търговска война между
САЩ и Китай“, добавя Хинтън.
Хората от най-близкото обкръжение
на Байдън ще дадат приоритет на защитата на върховенството на американските компании в интернет. „Не е
тайна, че Google беше редовен посетител на Белия дом при Обама. Ако това
важи и за Байдън, очаквайте най-добрите интереси на компании като
Google/Alphabet, включително контрола върху изкуствения интелект,
данните, поверителността, конкуренцията и интелектуалната собственост,
да бъдат затвърдени през мандата на
Байдън“, надява се Хинтън.
Друга област на възможно напрежение между двете страни е в търговията, където Байдън обеща да върне
някои критични вериги за доставки,
което ще има последици за тясно свързаните с тях канадски производствени сектори.

Но определено за повечето канадци
това е добре. „Ще си имаме работа с
някой по-уравновесен; някой, който
е малко по-рационален и който харесва науката“, добавя Краго. "Така че надеждите сега са по-големи."
Дивидентите на Тръмп

В същото време Америка на Байдън Експерти казват, че канадският техно-
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логичен сектор, и по-специално сферата на изкуствения интелект, несъмнено са се възползвали от политиките
на Тръмп.
Много изследователи от Канада съобщиха за поток от запитвания от
страна на своите колеги в САЩ през
последните четири години. След шокиращата победа на Тръмп през 2016
г., заявленията за Канада за студентски и временни визи нараснаха. Разрешителните за обучение, издадени на
чуждестранни студенти от Канада, са
скочили с над 50% от 2016 до 2019 г.
След стартирането на канадската система за „експресно приемане“ през
2015 г. само 600 жители на САЩ получиха покани да кандидатстват за
постоянно пребиваване съгласно нея.
Миналата година тази цифра вече
възлизаше на над 10 000 души.

следовател от Училището за публична
политика на Университета в Калгари.
Неговите изследвания отбелязват
„масово увеличение“ на заявленията
от страни, насочени към фактическата забрана на Тръмп за имиграция от
седем предимно мюсюлмански държави през 2017 г.

„Най-вероятно ще загубим част от
всичко това покрай COVID-19 и по-отворената администрация на Байдън“,
казва Фалкънър. „Живея в най-дясно
ориентирания регион в Канада и тук
хората в огромното си мнозинство
подкрепят Байдън.“

Канадското федерално правителство
създаде добре финансирани програми,
целящи не само да примамят експерти по изкуствен интелект в страната,
но и да убедят изследователите в тази
Тръмп, който беше подозрителен как- област да останат в Канада, вместо да
то към нелегалната, така и към легал- заминават за Силициевата долина.
ната имиграция, увеличи бариерите
пред висококвалифицираните работ- „Имаше някаква нахалност и от страници и изследователи. Юнг Ву, гла- на на правителството, което се опитвен изпълнителен директор на MaRS ваше да използва ситуацията, когато
Discovery District, гигантския старти- Тръмп намали висококвалифицираращ инкубатор в Торонто, написа ста- ните визи. Въведохме нова схема за
тия за саморазрушителните правила високи таланти, която позволява на
за визите на Тръмп, озаглавена „Аме- хората да идват в Канада в рамките на
рика, правиш голяма грешка с ими- няколко седмици. Около 45 000 души
грацията. И Канада благодаря ти."
от цял свят се възползваха от тази
възможност“, казва Фалкънър.
„Тръмп наистина насърчи имиграци- Някои изследователи, които дойдоха
ята тук“, казва Робърт Фалкънър, из- в Канада чрез правителствената про-
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грама за 150 изследователски места, ние накъде да се движат, ако напринаправиха това специално за да избя- мер имат чичо в Монреал“, казва той.
гат от Америка на Тръмп, казва Краго.
Фалкънър очаква да види нещо като
Този поток от талантливи учени и „Тръмпов махмурлук“, обяснявайки че
студенти далеч не беше еднопосочен, „хората ще останат в известна степен
разбира се. „Както обикновено, мно- предпазливи към справянето с имиго повече канадски учени са се заели грационната политика на САЩ“.
с работа в САЩ, отколкото обратното, Байдън планира да разшири броя на
дори през годините на Тръмп“, уточ- визите за висококвалифицирани ранява Реми Кирион, известен учен от ботници, издадени в САЩ, но избраКвебек.
ният президент ще открие, че "обемът
И все пак, когато става въпрос за при- и честотната лента са големите провличане на висококвалифицирани блеми", отбелязва Пиърс.
работници и предприемачи за разви- Бюрократичните спорове, необходиващите се сектори като изкуствения ми за изглаждане на имиграцията в
интелект, Канада от години е по-пър- САЩ, може да се окажат твърде много,
гава от САЩ, казва Сара Пиърс, поли- за да може един президент да се спратически анализатор в Института за ви с тях. „Когато видите кризите, пред
миграционна политика във Вашинг- които е изправена тази администратон. „Канадското правителство вър- ция, не знам, но ще има много движешеше добра работа в експлоатацията ние и насам“, добавя Пиърс.
на остарялата ни система още преди
Тръмп да встъпи в длъжност“, казва Климатичният оптимизъм
тя. „Не сме имали реформа от 1990 г.
Това е 30-годишна система, която ра- Канадците са щастливи да чуят обеботи по напълно неотзивчив начин щанието на Байдън, че ще възстанови
към пазарните нужди“, твърди Пиърс. и укрепи регулациите за изменението
на климата, като същевременно полоФалкънър казва, че всяко едно придо- жи основите за основно преориентибиване на високотехнологични талан- ране към чисти технологии.
ти от Канада през годините на Тръмп
ще помогне на страната за в бъдеще. „Разбира се, добре е някой там да казва
„Ерата на Тръмп даде на общностите правилните неща. Но важното е какво
на диаспората време да се утвърдят правят хората“, казва Дейвид Тарасик,
по-солидно в Канада. Това има значе- федерален учен по Околна среда и
ние за избора на следващото поколе- климатични промени в Канада, чиито
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изследвания са насочени към подобряване на качеството на въздуха.
Тарасик се надява, че Байдън ще може
да лавира в един строго разединен
Конгрес и да получи повече финансиране за борбата с промените в климата.
„Канадците винаги са доста загрижени за политиката на САЩ - бащата на
настоящия премиер (когато беше министър-председател) известен с думите „Да живееш до САЩ е малко като
да спиш до слон“. Но въпреки целия
шум и объркване, те все още изглежда
подкрепят науката по доста двустранен начин“, казва той.

Тръмп не намали финансирането за
научноизследователската и развойна дейност и не потисна научните
изследвания по начина, по който се
страхуваха мнозина, макар че това се
дължи главно на широката подкрепа
за научните изследвания в Конгреса.
Президентът обаче насърчи широкото
използване на изкопаеми горива, отслаби Агенцията за опазване на околната среда и отмени всички големи
екологични разпоредби, които според
него може да попречат на растежа в
петролната и газовата индустрия.
Тарасик вярва, че САЩ при Байдън могат да доведат до овладяване на парниковите газове. „Аз съм оптимист,
поне що се отнася до просветения личен интерес на човечеството: попра-
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вихме озоновия слой; ще оправим и
това. Може и да е по-труден проблем,
но стимулите също са големи: голяма
част от Флорида някога е била коралов риф, а наистина големи райони от
Ню Йорк и Вашингтон също са ниско
разположени. И всички харесваме полярните мечки - стига да не се приближават твърде много до нас“, казва
той.
Байдън заяви, че ще пресече наследството на изкопаемите горива на
Тръмп, като същевременно възстанови участието на САЩ в международното споразумение за климата от Париж.
Новоизбраният президент също ще
бъде принуден да вземе решение по
оспорвания Keystone XL, проект за милиарди долари, който ще транспортира над 800 000 барела суров петрол на
ден от Албърта до Небраска. Байдън
обеща по-рано, че ще прекъсне тръбопровода, въпреки че Канада вече инвестира милиарди долари в този проект.

„Според мен вероятният сценарий е,
че ще има първоначален таймаут на
проекта, продължително преразглеждане и ако могат да бъдат намерени
разумни компромиси, които да задоволят екологичните проблеми, проектът все пак може да продължи“, казва
Антвайлер от Британския университет Колумбия. „Но не бих заложил никакви пари на това предположение.“
ЯНУАРИ 2021
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казва той и добавя, че „накрая, икономическите ползи за сектора на чистата енергия в Канада, от встъпването
в длъжност на Байдън, със сигурност
ще надвишават всички разходи от незавършването на Keystone.
Всяко засилване на сектора на чиста-
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та енергия в САЩ ще бъде от полза и
за много канадски компании, които са
активни там, често с печалби от производството и услугите в Канада“.

От БГ Наука решихме, че с всеки нов брой ще пускаме и
документален филм. Надяваме се, да ви хареса първият от
новата ни поредица документални филми - "Българските
ледници"
Виж повече тук - https://bit.ly/3kfB1FS
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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„Пушки, вируси и стомана“:
Кратка история на последните
тринайсет хилядолетия

Л

итературата често има потенциала да поставя много
повече въпроси, отколкото
самите ние някога си задаваме. И докато някои книги ни поднасят
информацията наготово, други имат
за цел да ни подтикнат сами да ги открием. Днес ви запознаваме с едно заглавие, което със сигурност ще ви даде
“хляб за размисъл”. Преплитането на
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въпроси и отговори, на теории, доказателство и опровержение може да ви
остави с неясна позиция. Дали ще повярвате в това, което авторът ѝ ще ви
каже, е въпрос на нагласа, но е сигурно
едно – ще ви накара да се замислите.
Подарете си няколко часа пътуване
във времето и пространството, което
ще завърши със заключения и теории.
Представяме ви ”Пушки, вируси и стоЯНУАРИ 2021
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мана„: Кратка история на последните чен, но и мащабен успех е получаванетринайсет хилядолетия.
то на наградата “Пулицър” за нехудожествена литература още в годината
Накратко за автора
на излизането ѝ (1998 г.). През съща• Джаред Мейсън Даймънд e от аме- та година печели и награда “Авентис”
рикански произход. Роден е през за най-добра научна книга. Брилянт1937 г. в Бостън, Масачузетс в ими- ността на “Пушки, вируси и стомана”
грантско семейство на евреи от Из- се крие именно в това, че тя изследва
точна Европа;
предопределеното величие и изначал• Той е еволюционен биолог, физи- ната невъзможност за доминантност
олог и биогеограф, получава обра- на някои народи. Това е тема, която се
зованието си в Харвард, а само 3 оказва, че вълнува целия свят. 2005 г.
години по-късно специализира фи- отново се оказва значима за Джаред
зиология и биофизика от Тринити Дайъмънд, защото National Geographic
колидж;
заснема документален филм по кни• По-късно преподава физиология в гата.
Медицинския факултет към Калифорнийския университет;
Въпреки някои заглавия от по-ран• Даймънд е член на Американското ното творчество на автора, той отрифилософско дружество, Американ- ча интелектуалното или моралното
ската академия за изкуства и науки превъзходство на евразийците над оси Национална академия на науките таналите раси. Именно в това се съсна САЩ, както и регионален дирек- тои въпросът на неговото изследване
тор на WWF за САЩ.
– “Каква тогава може да е причината
•
за доминиращото положение на цивилизациите, зародили се в Евразия?”.
Но до тук за автора. Обръщаме поглед Ако тази тема не ви се струва достакъм “Пушки, вируси и стомана”, която тъчно актуална в наши дни, то днес
има с какво да ви впечатли.
тези естествени процеси на развитие
на расите определено са модифицира“Кратка история на последните три- ни под силното влияние на човешкия
найсет хилядолетия на Земята”
фактор. Въпреки сложната тематика,
Още със своето излизане “Пушки, ви- която разглежда, книгата на Джаред
руси и стомана” не само привлича ин- Даймънд е простичка – тя дава обястереса на читателите, но и бързо пе- нения, които не изискват много, за да
чели вниманието на литературната бъдат разбрани. Той по-скоро се опобщност. Израз на нейния светкави- итва сам да отговори на въпросите,
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които си е поставял и едновременно с нения на автора, но дадете ли шанс
това да сподели размишленията си и на книгата, Даймънд ще ви разходи
със своите читатели.
из всички континенти (които самият Даймънд е обиколил) и стъпка по
Книгата преплита знанията на автора стъпка ще очертае причините за неи научните достижения в сферите ис- възможността на някои цивилизации
торията, антропологията, лингвисти- да надвият други.
ката, генетиката и биологията. Сюжетът трудно може да бъде разкрит или Джаред Даймънд е подходящ за малпреразказан, защото той последова- ки и големи. Той ще отвори вратите
телно изследва географията и природ- на историята за всеки читател, който
ните дадености на различни райони, е готов да влезе в това “пътуване”. Ако
които според Джаред Даймънд са ос- вие сте от смелите читатели, за които
новните предимства на евразийците всяка интелигентно написана книга е
пред хората от останалите континен- добре дошла, то “Пушки, вируси и стоти. Част от нещата, които са подроб- мана” е точно за вас. А, след като зано разгледани, са централизираната творите последната страница, ще ви
структура на народите, културните се иска веднага да започнете отначапреимущества (напр. писмеността) и ло.
генетичните заложби (напр. имунитета на народите към множество ендемични заболявания). Осовата ориентация изток-запад играе ключова
роля в изложението като предопределящ фактор за наличието на разнообразни растителни и животински видове, които могат да бъдат опитомени
от евразийците. Именно в тази част на
“Пушки, вируси и стомана” Даймънд
затвърждава т.нар. “Принцип на Ана
Каренина”, който гласи следното: „Необходимо е съвпадането на много фактори и несъвпадението само на един
Текста с активни линкове вижте тук
фактор, за да настъпи провал“.
https://nauka.bg/quot-pushki-virusiМного от вас може да подходят с не- stomana-quot-kratka-istoriya-posledniteдоверие към твърде “простите” обяс- trinaiset-hilyadoletiya/
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Какво свърши МОН за науката в България през 2020
г. - влог/подкаст
Гледай тук - http://bit.ly/2XuZZIF
Слушай в подкаста - https://nauka.bg/bg-nauka-podkast/

Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода
2020-2027 г. - http://bit.ly/38rS4SN
Награди „ПИТАГОР“ – https://naukamon.eu/pitagor-nagradeni/
ННП „ВИХРЕН“ – https://naukamon.eu/category/hora/vihren/

ННП “ПЕТЪР БЕРОН” – https://naukamon.eu/category/hora/petar-beron/
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