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ПРЕДГОВОР

През 2019 г. човечеството се сблъска с епидемия 
на нова, непозната досега болест. Учените я наре-
коха коронавирус COVID-19, а средствата за масова 
информация – „чумата на XXI век“. Всеки ден, като 
новини от фронта, има съобщения за броя на почи-
налите и заразените. Истерията в света нараства, 
правителства затварят граници, а епидемиологич-
ните служби изолират цели градове и страни.

Трябва да се повдигне обаче още един въпрос, 
за който неизвестно защо се срамуват да говорят. 
Днес светът е изправен пред заплаха, пред която 
дори ядреният арсенал пасува. Това е опасността 
от бавна, мъчителна и страшна смърт – смъртта от 
заразяване с бактериологично оръжие.

Днес бактериологичното оръжие на практика 
е единственото средство, което може да създаде у 
мнозина илюзията, че е възможност за решаване 
на проблемите на човечеството, без отказ от прин-
ципите на първобитното мислене и без по съще-
ство нещо да се променя. Това е идеално оръжие, 
което освен другите си предимства не унищожава 
материални ценности. Бактериологичното оръжие 
е особено удобно за терористите: то се транспор-
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тира лесно под формата на лекарства или храни-
телни стоки, а един малък пакет, оставен до входа 
в търговски център, или скъсан пакет „захар“ в су-
пермаркета може да зарази стотици хора.

Кой днес може със сигурност да каже, че не е 
започнала трета световна война с използване на 
бактериологично оръжие? Всички надежди, че е 
станала някаква грешка, която всеки момент ще 
се изясни, окончателно рухнаха. Човечеството се 
сблъска с болест, която по мащабите на опасност 
може да стане съпоставима с чумата през Сред-
новековието. Събитията през последните месеци, 
свързани с разпространението на вируса COVID-19 
в страни, където концентрацията на населението 
на единица площ е най-висока, навеждат на ми-
сълта, че това е предварително планирана атака. 
Броят на заразените вече е милиони. Средствата 
за масова информация буквално са полудели, пра-
вителствата отделят огромни средства за борба с 
новата „чума“, учените правят все нови и нови из-
явления, но проблемът си остава. Никой така и не 
обясни на прост език на обикновените хора с какво 
са се сблъскали този път. Какво е това – обикнове-
на мутация на вируса, „гост“ от Космоса, резултат 
от авария в секретна лаборатория, терористична 
атака на някаква „пета колона“ или всъщност нача-
лото на трета световна война? Единственото, кое-
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то ни повтарят с маниакална упоритост, е, че няма 
достатъчно информация за конкретни изводи и 
ясни отговори. Всъщност има много информация, 
стига да имаш желанието да търсиш, съпоставяш 
и анализираш. В книгата ще се опитаме да анали-
зираме известните факти, за да разберем с какво 
сме се сблъскали, колко голяма е надвисналата над 
света заплаха и какви средства за лечение и профи-
лактика съществуват към днешна дата.

Все още не се знае кое е по-опасно – самият ко-
ронавирус или всеобщата истерия около тази бо-
лест, икономическият колапс и масовият стрес, 
предизвикан от постоянното напомняне за тази 
напаст. Между другото, от обикновена пневмония 
ежегодно умират 2 от 5 милиона разболели се. 
Дори когато милиони души се заразиха със СПИН, 
нито едно правителство не показа такава паника. С 
какво тогава се обяснява разгърналата се „реклам-
на кампания“ около коронавируса?
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Кой ни изпрати коронавируса?

Коронавирусът прилича на топка с множество 
шиповидни израстъци. Те му служат, за да се при-
крепва към клетката и да внедрява в нея своята 
РНК (коронавирусът спада към съдържащите РНК 
вируси). Просто така, между другото, вирусът не 
може да вмъкне там своята РНК или ДНК. За целта 
му е необходимо да изгради сигурна връзка, ста-
билно да се прилепи към повърхността на клетка-
та и да я пробие, като вкара през пробитата дупка 
своя вирусен генетичен материал – собствената си 
нуклеинова киселина.

Коронавирусът си има свой „коварен“ начин за 
внедряване в клетката. В неговите шиповидни из-
растъци има белтъчни молекули, които имитират 
молекулите на полезните вещества, на които е раз-
решено да влизат в клетката. За да могат тези ве-
щества да проникнат през клетъчната мембрана, 
те използват специфичните белтъчни рецептори 
на клетката, чиито молекули могат да пронизват 
напълно клетъчната мембрана и затова се наричат 
трансмембранни белтъци. Рецепторите улавят не-
обходимите вещества, които са от външната стра-
на на мембраната, и ги промъкват през нея вътре 
в клетката. Така фалшивите белтъци, които се на-
мират в израстъците на коронавируса, се свързват 
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с белтъчните рецептори на клетките и след това 
продупчват клетъчните рецептори. В резултат на 
пробива се образува канал и през него в клетка-
та прониква вирусната рибонуклеинова киселина 
(РНК).

Строежът на вирусната РНК и ДНК е такъв, че 
клетката ги приема като свои собствени матрици и 
започва копиране на вируса. Но не е достатъчно ви-
русът да се внедри в клетката, той трябва и да съ-
умее да оцелее в нея. Всички патогенни вируси са 
способни да потискат клетъчната противовирусна 
защита. В хода на еволюцията тези им умения се 
усъвършенстват постоянно, тъй като от способ-
ността им да противодействат на антивирусната 
защита директно зависи тяхното оцеляване в ор-
ганизма. Най-голям успех на това поприще има ви-
русът на човешкия имунодефицит, който поразява 
имунната система, чиято задача е да се бори с ата-
куващите организма чужди агенти.

Заразените с вируси клетки започват да синтези-
рат сигнализиращи за бедата протеини, които се 
наричат интерферони. Интерфероните активизи-
рат и поставят в противовирусен режим здрави-
те клетки, които се намират около заразената, и 
стимулират имунната система на организма. Ос-
вен това уврежданията, които се получават при 
размножаването на вируса, могат да задействат 
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предварително процеса на гибел на поразената 
клетка, т.е. да предизвикат един вид нейното само-
убийство (в мъртвата клетка вирусът не може да 
се размножава). Някои вируси обаче имат способ-
ността да действат като своеобразни реаниматори 
– те причиняват сривове в клетъчната програма 
за самоунищожение и по този начин продължават 
живота на засегнатата клетка. Вирусите умеят да 
произвеждат белтъци, които блокират рецептори-
те, отключващи процеса на загиване на клетката.

Естественият подбор, който е движещата сила 
на еволюцията, утвърждава всички полезни ка-
чества, които помагат на организмите да оцелеят 
в постоянно променящата се околна среда. Въз ос-
нова на този постулат някои учени правят мрачни 
прогнози, според които умението на вирусите да 
противостоят на защитните сили на организма по-
стоянно ще се подобрява, а освен това вирусите ще 
се усъвършенстват в умението си да мимикрират 
и ще се сдобият със способност да бъдат невидими 
за имунната система. За утешение можем да кажем 
само едно нещо: човечеството не стои със скръс-
тени ръце. Разбира се, то не може да се променя 
толкова бързо, колкото вирусите, защото нашите 
темпове на размножаване са несравнимо по-бавни, 
но затова пък човекът притежава разум и се въз-
ползва от научния прогрес.
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Днес биологичното семейство на коронавируси-
те обхваща 40 вида. През 1937 г. е открит първият 
коронавирус – вирусът на птичия бронхит, а пър-
вият човешки коронавирус е установен през 1965 г.

До началото на ХХІ в. учените не проявяват осо-
бен интерес към коронавирусите. Е, да, начинът, 
по който проникват в клетката, е доста своеоб-
разен, но по отношение на останалото става дума 
за най-обикновен причинител на остри респира-
торни инфекции. От коронавируса се интересуват 
по-скоро ветеринарните лекари, а не хуманните, 
които лекуват хора, защото представителите на се-
мейството на коронавирусите нападат свинете, ед-
рия рогат добитък и птиците. Освен това те разбо-
ляват кучетата, котките, мишеподобните гризачи, 
прилепите и рибите. Възможно е сезонната мигра-
ция на прилепите и птиците да улеснява бързото 
разпространение на вируса на големи разстояния. 
Коронавирусите не се отличават с устойчива при-
вързаност към един-единствен вид клетки на своя 
гостоприемник. Те засягат и клетките на дихател-
ната система, и клетките на храносмилателния 
тракт, и клетките на нервната система, в състояние 
са дори да атакуват и клетките на имунната систе-
ма, макар и не толкова активно и целеустремено 
като вируса на човешкия имунодефицит. Корона-
вирусите не унищожават напълно имунната сис-
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тема, само я отслабват и това им дава възможност 
да съществуват и да се размножават в организмите 
гостоприемници.

Отношението към коронавирусите се променя 
през 2003 г., когато се разразява взрив от заболява-
ния, които стават широкоизвестни под название-
то атипична пневмония. Този термин навлиза през 
30-те години на миналия век, когато пневмониите 
най-често възникват в резултат на пневмококи. То-
гава определят пневмококовите пневмонии като 
типични, а всички останали – като атипични.

В дивата природа има множество резервоари 
на коронавирус. Той може да попадне у човека от 
животните от семейство Виверови – дребни хищ-
ни бозайници, които приличат на мангустите, от 
прилепите, енотовидните кучета, бирманските 
невестулкови язовци и други диви бозайници. 
Най-вероятно първоизточник на заразата е недос-
татъчно температурно обработено месо... В юж-
ната част на Китай, а също и във Виетнам открай 
време се наблюдава висока гъстота на население-
то, което води до конкуренция за хранителни ре-
сурси. Затова по тези места хората на практика се 
хранят с всевъзможни диви животни, които могат 
да уловят. Много такива животни се отглеждат и в 
изкуствени условия във ферми. Освен това в със-
тава на множество лекарства, обичайни за тради-
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ционната китайска медицина, влизат и продукти 
от животински произход, като се започне от кръв и 
се завърши с екскременти.

Попадайки от животните в хората, вирусът за-
почва да циркулира сред човешката популация, 
тоест преминава от един човек към друг. За причи-
нителя на дадена инфекция най-благоприятният 
период в цялата история на развитието му е пър-
вият взрив на заразяване. Тогава хората още нямат 
имунитет срещу него, няма ваксини, диагностика-
та е несигурна, а инкубационният период е кратък 
– от две до седем денонощия. 

Причинителят на инфекцията започва да се раз-
пространява масово още с появата на първите симп-
томи на заболяването – хрема, кашлица, диария и др.

Засега няма разработена ваксина срещу този 
вирус, няма и специфични противовирусни пре-
парати. Лабораторните тестове, тоест тестването 
в лабораторни условия, доказват ефективността 
на някои противовирусни лекарства, но нито една 
от прилаганите до момента схеми за лечение не е 
напълно ефективна. Основното лечение на тежкия 
остър респираторен синдром си остава поддържа-
щата терапия.
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