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ПРЕСКЛИПИНГ 

5 март 2021 г., петък 

www.bnt.bg, 04.03.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/klinichni-nablyudeniya-efektat-ot-hranitelnite-dobavki-

sreshtu-virusite-1098645news.html 

 

Клинични наблюдения: Ефектът от хранителните добавки срещу вирусите 

 

Конкуренцията сред стотиците хранителни добавки, които претендират, че имат 

противовирусен ефект, доведе до това, че се появиха и първите клинични наблюдения за 

действието на някои от тях. Един от българските производители обяви резултати от 

проучване за ефекта на един от препаратите му при превенция и симптоматично лечение 

на респираторни заболявания. 

Доц. Любомира Николаева Гломб - завеждащ отдел "Вирусология", НЦЗПБ обясни: 

"Става въпрос за комбинация от три съставки и практически нещо, което се знае от 

вирусологията при антивирусните средства, при комбинациите понякога се получава 

т.нар. синергичен ефект, т.е. общият ефект на трите надвишава многократно ефекта на 

всяка една съставка поотделно". 

 

www.bnt.bg, 04.03.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/zdravnata-komisiya-odobri-ms-da-zapochne-konsultacii-za-

dostavka-na-vaksini-ot-treti-strani-1098647news.html 

 

Здравната комисия одобри МС да започне консултации за доставка на ваксини от 

трети страни 

 

Дебат за доставка на "Спутник V" и в българския парламент. На последното си заседание 

Здравната комисия разгледа предложението на БСП страната ни да започне преговори с 

Русия за доставка на ваксината. От Агенцията по лекарствата обясниха, че това е 

невъзможно без одобрение на Европейската агенция по лекарствата. В крайна сметка 

комисията реши да даде възможност на правителството да започне консултации с ЕК за 

възможностите за доставка на ваксини от трети страни. 

Предложението на БСП е парламентът да даде възможност на правителството да 

преговаря директно с Русия за доставка на 'Спутник V". 

"Недостиг на ваксини има и това го знаят и децата в България. И зелените коридори нито 

са коридори, нито са зелени", заяви Георги Михайлов от БСП. 

От Агенцията по лекарствата обясниха, че българското законодателство не позволява 

директни преговори с Русия, каквито водят други държави в ЕС. 

Член 10, където има възможност Министерството на здравеопазването да издава 

разрешение за неразрешен продукт, се касае за лечение. В случая става въпрос за 

профилактика и България не може да започне такава процедура", заяви Богдан Кирилов, 

директор на Агенцията по лекарствата. 

"Всички материали, с които се запознах, не намерих наистина, че официалното търговско 

наименование на ваксината е "Спутник V", заяви Даниела Дариткова от ГЕРБ. 

От ДПС призоваха за консенсус по темата. От ГЕРБ предложиха вариант, който БСП 

подкрепи, а след това оспори. 

Утре депутатите ще решат окончателно дали ще дадат възможност на кабинета да 

започне консултации с ЕК за доставка на ваксини, получили разрешение за употреба в 

държави извън ЕС. 
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www.btv.bg, 04.03.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/kak-shte-glasuvame-v-uslovijata-na-izvanredna-

obstanovka.html 

 

Как ще гласуваме в условията на извънредна обстановка? 

 

За всички са задължителни: маска, дезинфекция и дистанция 

 

Според здравния протокол на 4 април за всички ще са задължителни: маската, спазването 

на дистанция и редовната дезинфекция. 

Персоналът, свързан с изборите ще получи предпазни средства и ще бъде проверяван за 

висока температура. 

с подвижните избирателни кутии за карантинираните ще се предпазват и с шлем, 

защитен костюм и хирургическа маска. 

Местата за изчакване вътре и извън секцията трябва да са с дистанция от метър и 

половина между избирателите и членовете на комисиите. 

Във всяка секция трябва да има осигурен дезинфектант и помещенията да се проветряват 

на всеки час. Придвижването на избирателите трябва да е еднопосочно. 

Тъмната стаичка трябва да е с вход към стената, за да не се докосва пердето ѝ от всеки 

човек. 

Гласоподавателите със симптоми на инфекциозно заболяване ще бъдат изолирани до 

пристигане на бърза помощ. 

Избирателите ще влизат в секциите със защитна маска и от дистанция ще е свалят за 

момент, за да удостоверят самоличността си. 

Ще взимат химикалката сами и след употреба при гласуване тя щесе дезинфекцира. 

Хората под карантина могат да подават заявления за гласуване до 31 март 

При машинно гласуване ще дезинфекцират ръцете си. 

А хората под карантина ще могат да подават заявления за гласуване до 31 март. 

 

www.nova.bg, 04.03.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/03/04/317990/само-за-час-над-7000-се-регистрираха-

онлайн-за-ваксиниране/ 

 

САМО ЗА ЧАС: Над 7000 се регистрираха онлайн за ваксиниране 

 

На моменти сайтът може да се претоварва, обясниха от Министерството на 

здравеопазването 

 

Само за 1 час над 7 000 желаещи са се записали за ваксиниране срещу COVID-19. Сайтът 

на системата може да се претовари на моменти, обясниха от Министерството на 

здравеопазването. 

Системата за записване на час за ваксинация срещу коронавирус започна да работи днес 

в 17:00 часа. Регистрацията става на адрес: https://his.bg/bg/reservation. 

Всеки желаещ минава през 4 стъпки. ВИЖТЕ КОИ СА ТЕ . 24 часа преди да настъпи 

часът за ваксинация ще получите напомняне за избрания час и място. 

Малко след 17 ч. Емил Василев прави неуспешен опит да си запази час за имунизация 

през новата система. 

 „Опитах да се регистрирам около три пъти, но при всички стигах до първа стъпка, без 

възможност да продължа към втора”, каза той. 
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Часовете са през 10 минути, тъй като е изчислено, че толкова отнема поставянето на 

дозата. Хората, на които им предстои реимунизация, не е нужно да се регистрират. 

 „Всички граждани, които са получили първа игла, ще получат служебна регистрация в 

системата. В случай, че са посочили мобилен телефон или имейл, те ще получат известие 

на коя дата са записани”, обясни изпълнителният директор на „Информационно 

обслужване” Ивайло Филипов. 

Може да се стигне до ситуация, в която сме избрали ваксина, но да получим друга. Ако 

в момента няма налични дози от този препарат или по преценка на медиците на място.  

 „В зависимост от вашето физическо състояние и придружаващи заболявания. Вие може 

да не сте направили правилната преценка”, коментира здравният министър проф. 

Костадин Ангелов. 

Според Щаба вината за неефективно работещите „зелени коридори” е изцяло на 

фирмите, които не доставят навреме препаратите. Въпреки това 250 000 души у нас вече 

са получили ваксина. На 31 000 е поставена и втора доза. 

 „Вече активно участват и общопрактикуващите лекари. Към момента имунизираните от 

тях са около 45 000”, коментира проф. Красимир Гигов. 

Европейската агенция по лекарствата започна процедура по оценка на руския препарат 

„Спутник V”. На финален етап на одобрение вече е друга ваксина - тази на „Янсен”, 

която ще се прилага само с една доза. 

Здравните власти обявиха още, че до 10-и март ще трябва да бъдат ваксинирани всички 

представители на избирателните комисии. Проф. Ангелов призова за разум в 

провеждането на предизборните кампании. 

Страната ни има потвърждение, че до средата на март ще получим голяма доставка от 

107 000 дози от AstraZeneca.   

 

www.bnr.bg, 04.03.2021 г. 

https://bnr.bg/post/101431555 

 

Проф.Ивайло Търнев: Пациентите с невромускулни заболявания е добре да се 

имунизират с RNK ваксините 

 

Covid-19 дава различни и много неврологични постковид ефекти като парези и 

епилепсия 

 

Вече има пациенти с редки заболявания, които загубиха битката с коронавируса 

 

"Непрекъснато звънят пациенти с редки и невромускулни заболявания и ме питат какво 

да правят - дали да се ваксинират", това съобщи пред БНР проф. Ивайло Търнев, 

ръководител на Експертния център за наследствени неврологични и метаболитни 

заболявания към Александровска болница, началник на Клиниката по нервни болести и 

председател на Комисията за лечение на редки болести. 

Все още няма научни данни за ефекта на ваксините срещу Covid-19 върху пациентите с 

невромускулни заболявания, а тези пациенти са изключително рискови, защото имат не 

само слабост в мускулатурата на крайниците, но и в дихателната мускулатура, а някои 

от пациентите имат и каридомиопатия, затова те са изключително рискови, поясни проф. 

Търнев. 

Вече има пациенти с редки заболявания, които загубиха битката с Covid-19, допълни 

специалистът.  

"Моят съвет е тези пациенти, след консултация и в стабилно състояние да се ваксинират 

и то с RNK ваксина, а не с векторна ваксина."  

http://www.bnr.bg/
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По думите на проф. Търнев страничните неврологични ефекти след преболедуване на 

Covid-19 са многобройни. Загубата на вкус и обоняние за повече от пет месеца не е е най-

сериозният страничен ефект. 

"По-притеснителното е, че в острата фаза на болестта много пациенти получават 

инсулти. Затова веднага трябва да си прилагат антикуаголанти като терапия. Аз лично 

преболедувах 17 дни в болница и го видях това. 

В постковидния период има разнообразни и не много редки странични ефекти - това е 

например периферна парализа на крайниците и на лицето, което след специфично, дълго 

и скъпо лечение се преодолява. Но имахме случаи на пациенти с централни парези или 

темпорална епилепсия", посочи проф. Ивайло Търнев. 

Той изтъкна още, че има и пациенти с упорито главоболие, паметови нарушения и 

тревожно депресивни състояния след преболедуване. 

 

www.cross.bg, 04.03.2021 г.  

https://www.cross.bg/detzata-anastasiya-zdrave-1656449.html#.YEEmqY4zbcs 

 

Последствията от пандемията върху психичното здраве на децата обсъдиха 

вицепрезидентът и експерти 

 

Онлайн дискусията „SOS: Деца в изолация" се проведе по идея на 15-годишната 

Анастасия, която работи заедно с Илияна Йотова в инициативата „Посланик за 

един ден" 

 

/КРОСС/ Последствията върху психичното здраве на децата и младежите в условията на 

пандемия беше основна тема на онлайн дискусия „SOS: Деца в изолация", организирана 

от вицепрезидента Илияна Йотова и 15-годишната Анастасия Треновска от Плевен. С 

Анастасия вицепрезидентът работи в инициативата на посолството на Великобритания 

в България „Посланик за един ден". 

Сред стотиците есета в инициативата текстът на Анастасия за последствията от Ковид-

19 спечели Илияна Йотова с проблемите, които поставя - психичното здраве на децата, 

образованието във виртуална среда и дигиталната грамотност. Целта на дискусията беше 

да се даде гласност на тези проблеми, по които липсва публичният разговор. Влиянието 

на кризата върху децата и младежите Илияна Йотова определи като криза-фантом, която 

ще има дълготрайни последствия. 

 „Ние сме затворници на страховете си, а ключът за клетката е у възрастните", посочи 

Анастасия, която учи в Математическа гимназия „Гео Милев". Тя сподели, че е 

нараснала тревожността от изолацията сред нейните съученици, а 8-годишният брат на 

нейна приятелка изпада в паника, ако излезе навън без маска. Вместо да водят типичните 

за тяхната възраст разговори, приятелите на Анастасия коментират какво е казал 

Националният оперативен щаб. Желанието на деветокласничката е да се създаде 

интернет платформа, в която ученици да могат да се консултират с психолози. 

За своите преживявания и притеснения във време на ограничителни мерки разказаха 

учениците Биляна Михова от Математическа гимназия „Гео Милев", гр. Плевен, Васил 

Гълев, Красимир Пехливанов и Надежда Дечева от Иновативно основно училище 

„Христо Ботев", гр. Велинград. В дискусията участваха и директорът на Математическа 

гимназия „Гео Милев" Ирена Борисова и училищният психолог Валентин Минков, 

директорът на ОУ „Христо Ботев" Марияна Байлова и училищният психолог Иван 

Бандаков, както и Рени Велчева - клиничен психолог и педагогически съветник в 41 ОУ 

„Св. Патриарх Евтимий", гр. София. Своите експертни съвети и оценки на ситуацията 

http://www.cross.bg/
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дадоха д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Държавна психиатрична болница „Св. 

Иван Рилски", и Георги Апостолов, координатор на Център за безопасен интернет. 

На дискусията бяха очертани основните проблеми, до които доведе пандемията - 

десоциализация, заключване на естествената за децата среда на общуване, създаване на 

чувство на несигурност при връщането в класните стаи. Липсата на пълноценно 

общуване в учебния процес и непригодни за самостоятелно обучение учебници доведоха 

до трудности при усвояване на учебния материал, до крайности - страх от несправяне 

със задачите и неглижиране на ангажиментите на учениците. Изтъкнат беше проблемът 

със споделянето - на децата им е трудно да споделят с учителите и с родителите си, които 

пък от своя страна са претоварени с много неприсъщи за тях роли. 

Д-р Цветеслава Гълъбова посочи като погрешно противопоставянето на психично и 

физическо здраве. Закъсняло е предприемането на мерки, насочени върху психичното 

здраве на децата и младежите, а първата стъпка е да се спре насаждането на чувство за 

вина у подрастващите. „Решенията за присъствено и дистанционно обучение трябва да 

са ясно аргументирани, да стъпват на научни факти, а не на нечии желания", заяви д-р 

Гълъбова. По думите ѝ след години не е изключено медикаментозно лечение на най-

различни невротични разстройства на преживелите изолация деца. 

Поставен беше и въпросът за състоянието на децата със специални образователни 

потребности и децата от Центрове за настаняване от семеен тип. 

Ползите, но и рисковете, които крие виртуалното пространство, бяха сред основните 

теми на разговора. Георги Апостолов акцентира върху възможностите, които предоставя 

кризата, за развитие на дигитално-медийната грамотност на децата и учителите. „Наша 

задача е да създадем не само безопасна онлайн среда, но и да стимулираме децата от най-

ранна възраст да използват интернет по полезен, разумен и балансиран начин", изтъкна 

той. От своя страна вицепрезидентът Йотова постави въпроса за дигиталното 

неравенство, което включва не само достъп до електронни устройства, но и до интернет 

връзка. 

Дискусията завърши с ангажимент разговорите по темата да продължат и да се търсят 

работещи решения. 

 

 
05.03.2021 г., с. 19 
 

Българска компания създаде по световни стандарти ефикасен препарат срещу 

вирусни инфекции 

 

Лекари доказаха ефекта му в специализирано клинично проучване 

 

При вирусни инфекции масово се използват средства, които облекчават отделни 

симптоми, но не са насочени към причинителя на заболяването и не скъсяват 

продължителността му. 

Опциите за широкодостъпно лечение, директно насочено към вирусите, са малко. Затова 

всеки нов подход за борба с острите вирусни инфекции, който е доказан чрез приети и 

научно признати методи, е съществено постижение. 

Екип от изявени български лекари и клинични специалисти проведе най-мащабното 

клинично проучване у нас за лечение на пациенти с остри респираторни вирусни 

инфекции с иновативния български препарат „Авирон Рапид“. 

„Лечението на острите респираторни вирусни инфекции е предизвикателство, защото в 

амбулаторната практика не се установява рутинно техният причинител. От вероятните 

над 200 вируса, които причиняват остри респираторни заболява-ния, досега 
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възможностите за лечение бяха ограничени само срещу грипния вирус. Затова всеки нов 

подход за противодействие на заболяванията на горните дихателни пътища, който е 

доказан чрез приети и научно признати методи, представлява съществено постижение в 

тази трудна битка. С тази цел проведохме едно от най-мащабните клинични проучвания 

при възрастни и деца с иновативния български препарат „Авирон Рапид“ и резултатите 

за ефекта му са категорични“ посочва доц. д-р Рада Маркова, главен изследовател в 

проучването. 

Проведеното проучване категорично доказва, че пациентите с респираторни вирусни 

инфекции, приемащи „Авирон Рапид“, статистически боледуват по-кратко и по-леко 

Още на третия ден се наблюдават близо 2 пъти повече клинично излекувани възрастни 

пациенти и 4 пъти по-малко пациенти, които имат нужда от лекарства за намаляване на 

температурата, в сравнение с пациентите, приемащи плацебо. Резултатите се 

потвърждават във всички възрастови групи, включително и деца. 

Клиничното проучване проследява над 1500 пациенти, разделени в три възрастови 

групи: деца 5-12 години, деца 13-18 години и възрастни 18-60 години. То отговаря на 

най-високи стандарти за научна достоверност -мултицентрово, двойносляпо, плацебо 

контролирано, рандомизирано. 

Проведено е в периода януари-март 2020 г. в условия на реална амбулаторна практика в 

170 изследователски центъра. Ръководено е от мултидисциплинарен екип от водещи 

изследователи и специалисти в областта на вирусологията, имунологията, пулмологията 

и педиатрията - проф. д-р Андрей Чорбанов, ръководител на департамент „Имунология“ 

в Института по микробиология към БАН; доц. д-р Рада Маркова, медицински управител 

и главен лекар на МЦ „Първа детска консултативна клиника“ в София; доц. д-р Ирен 

Цочева, завеждащ отделението по педиатрия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; проф. 

Златко Кълвачев, ръководител на лабораторията по вирусология на МБАЛ „Надежда“ в 

София; проф. д-р Пенка Переновска, началник на Клиниката по детски болести към 

УМБАЛ „Александровска - София“; доц. Атанас Мангъров, завеждащ детско отделение 

към Инфекциозна болница в София; доц. д-р Любомира Николаева-Гломб, завеждащ 

отделение „Вирусология“ в Националния център по заразни и паразитни болести; полк. 

доц. д-р Георги Попов, началник на катедра „Инфекциозни болести“ във 

Военномедицинската академия, проф. Маргарита Господинова, началник на клиниката 

по инфекциозни болести в УМБАЛ „Света Марина” - Варна 

Резултатите категорично доказват, че може да се намалят тежестта и продължителността 

на респираторна инфекция, независимо от конкретния вирусен причинител. 

• Близо 2 пъти повече оздравели пациенти. 

• Близо 2 пъти повече пациенти с трайно понижена температура. 

• 4 пъти по-малко пациенти, които имат нужда от лекарства за намаляване на 

температурата. 

• Липса на нежелани странични ефекти в активната група -не се различават от 

плацебо. 

Убедителни данни от проучването потвърждават in vitro и in vivo широк диапазон на 

противовирусна активност към чести причинители на остри респираторни вирусни 

инфекции: Influenza A, Influenza В; Coxsackie А9, Coxsackievirus А16, Coxsackievirus В4; 

Adenovirus type 7; RSV; СМУ ЕВУ HSV 1, HSV-2, както към отделни вирусни 

причинители, асоциирани с гастроентерити - Astrovirus тип 1, Rotavirus Wa, Adenovirus 

тип 40. 

 „Предприехме това мащабно клинично наблюдение, за да докажем ефективността на 

една нова концепция, която съдържа биоактивни вещества от различен клас. Щастливи 

сме с постигнатите резултати, които са убедителни и категорични за действието на 

терапевтичния продукт“, коментира доц. д-р Ирен Цочева. 
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 „Авирон Рапид“ има широкоспектърно противовирусно действие, като покрива и 

повлиява много и различни вирусни причинители. Блокира различни етапи на вирусната 

инфекция в човешкото тяло на множество нива. 

По същество представлява оригинален терапевтичен продукт с клинично тествани 

активни вещества - рацемична смес хумусни киселини, протеинов екстракт от спирулина 

и андрографолид. И трите активни вещества са произведени по защитена технология, 

собственост на „Неофарм“, гарантираща противовирусната активност срещу широк 

спектър от вирусни причинители. Тази технология превръща „Авирон Рапид“ в продукт 

без аналог както на българския, така и на световния фармацевтичен пазар. 

Тъй като механизмът на действие на „Авирон Рапид“ предполага ефект и при 

коронавирус, през април миналата година започна проучване с „Авирон Рапид“ при 

пациенти с COVID. Окончателните данни са в процес на обработка, но при неговото 

провеждане са наблюдавани множество клинични случаи с благоприятен ефект върху 

изхода на заболяването. 

Приемът на „Авирон Рапид“ е безопасен според препоръки на лекари и не се наблюдават 

нежелани реакции. 

 „Авирон Рапид“ е номер 1 по годишни продажби на пазара на лекарствени продукти без 

рецепта в България (за ноември 2020 г). 

Създаден е през 2013 г. като оригинална българска разработка без аналог в света, за да 

отговори на нерешен медицински проблем (малко на брой противовирусни средства, 

ефективни основно при грип). На пазара в България е от 2014 г. и с годините печели 

доверието на огромен брой лекари, фармацевти и пациенти. Той е първи избор на много 

специалисти в тяхната амбулаторна практика. 
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www.dnes.bg, 04.03.2021 г. 

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/03/04/ot-5-do-10-g-sa-nujni-za-da-stignem-

evropeiskoto-zdraveopazvane.482045 

 

От 5 до 10 г. са нужни, за да стигнем европейското здравеопазване 

 

Публичното финансиране трябва да е около 8% от БВП 

 

Сбългарско финансиране европейски стандарти в здравеопазването няма как да 

постигнем, заяви Деян Денев, председател на Асоциацията на научноизследователските 

фармацевтични производители в България, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка 

Попатанасова. 

Деян Денев обясни, че българското общество очаква повече публични инвестиции в 

здравеопазването и те да се използват по-ефективно, така че здравната система да 

произвежда по-добри резултати. 

 „В страните от Западна Европа средните публични инвестиции на човек от населението 

годишно за лекарства са около 300-350 евро, а в България – те са около 100 евро, т.е. 

http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/03/04/ot-5-do-10-g-sa-nujni-za-da-stignem-evropeiskoto-zdraveopazvane.482045
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/03/04/ot-5-do-10-g-sa-nujni-za-da-stignem-evropeiskoto-zdraveopazvane.482045
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повече от 3 пъти по-малко, и затова на българите им се налага да доплащат повече за 

лекарствена помощ“, коментира Денев в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 

"При някои пациенти има проблеми с поддържане на терапията заради необходимостта 

да се доплащат лекарства. Често ни се налага да плащаме повече, отколкото можем да си 

позволим“, каза още гостът. 

„Първото нещо, което трябва да се направи, е в рамките на Програмата за ускорено 

развитие на здравеопазването - публичното финансиране да достигне 

средноевропейските нива, които са около 8% от БВП. Необходимо е и по-ефективно 

използване на наличния ресурс“, допълни той.  

Според Денев от 5 до 10 години са необходими, за да постигнем средноевропейските 

нива на здравеопазване, ако веднага започнат инвестициите. "По думите му колкото по-

бързо започнем да изместваме фокуса в здравеопазването от трансакцията до резултат, 

толкова по-бързо ще се доближим до нивата на здравеопазване в Европа. 

"Надяваме се електронното здравеопазване наистина да заработи“, посочи още 

председателят на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични 

производители в България. Според него пандемията показала дефицит на кадри в 

здравеопазването, липса на съвременни технологии не само за лечения, но и за 

управление. 

В заключение гостът заяви, че силна здравна система означава силна икономика и силна 

държава. 

 

www.dnes.bg, 04.03.2021 г. 

https://www.dnes.bg/obrazovanie/2021/03/04/klasaciia-na-obrazovanieto-pyrvo-miasto-

za-harvard-551-vo-za-su.481979 

 

Класация на образованието: Първо място за Харвард, 551-во за СУ 

 

Миналата година СУ "Св. Климент Охридски" е бил под номер 600 

 

Масачузетският технологичен институт и Харвардският университет си поделят първото 

място в тазгодишната класация на световните университети, изготвена от 

специализирания в областта на висшето образование изследователски институт 

"Куакуарели Симъндс". 

Двете американски висши учебни заведения са определени като най-силно 

представящите се университети, нареждайки се начело в 12 специалности. 

Класацията на "Куакуарели Симъндс" предоставя независим сравнителен анализ за 

представянето на 13 883 университетски програми в 1440 университета, включващи 51 

академични дисциплини и 5 широки факултетски области. 

В 11-ото издание на класацията Софийският университет "Св. Климент Охридски" е на 

551-о място, а Медицинският университет-София се нарежда на 601-а позиция. И двата 

български университета са отбелязали напредък в сравнение с миналата година, когато 

бяха поставени съответно на 600 и 650 място, пише БТА. 

Русия и Китай са отчели своите най-добри представяния досега. Рекорден брой програми 

от китайския сектор на висшето образование са класирани сред първите 50, а от руския 

сектор рекорден брой департаменти са се наредили на първите 20 места. 

Висшето образование във Великобритания продължава да поддържа силни позиции - 13 

от 51 списъка по специалности се оглавяват от британски университети, като 

Оксфордският университет е начело на пет от тези 13. 

http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/obrazovanie/2021/03/04/klasaciia-na-obrazovanieto-pyrvo-miasto-za-harvard-551-vo-za-su.481979
https://www.dnes.bg/obrazovanie/2021/03/04/klasaciia-na-obrazovanieto-pyrvo-miasto-za-harvard-551-vo-za-su.481979
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Швейцарският федерален технологичен институт в Цюрих заема първо място сред 

университетите от континентална Европа, а висшето образование в Швейцария се 

нарежда на трета позиция в света. 

По публикацията работи: Валерия Белчевска 

 

 
05.03.2021 г., с. 6 

 

Нигерииекият щам 3 пъти по-издръжлив на ваксини и 10 пъти по-опасен за 

преболедувалите 

 

Нигерийският вариант на коронавируса е силно заразен, като приблизително три пъти 

по-голяма е вероятността да се инфектираш, ако имаш ваксина, и 10 пъти, ако вече си 

преболедувал, съобщи сп. „Форбс“. Причината е, че той съдържа мутация, наречена 

Е484К, която може да помогне на вируса да избегне защитите на организма. Тя се 

съдържа и в някои от другите варианти на коронавируса. 

В проби от трима души способността на антителата да неутрализират вируса е намалена 

с до 90%, когато те са били болни от мутиралата форма Е484К. Името на мутацията идва 

от позицията й в редицата на генетичния код на вируса (484). Буквата Е се отнася до 

аминокиселината, която първоначално е била на това място (глутаминова киселина). И 

К се отнася до аминокиселината, която сега е на това място (лизин). 

Други промени правят нигерийския вариант (разговорно се нарича „щам“, което не е 

правилно) подобен на британския, известен и като „Кент“, който според експертите е по-

заразен от оригиналната версия на коронавируса, с който започна пандемията. 

Щамът от Нигерия вече е стигнал до Великобритания, Франция и други страни 

„Все още не знаем колко добре ще се разпространи този нов вариант, но ако бъде 

успешен, може да се предположи, че имунитетът от която и да е ваксина или предишна 

инфекция ще бъде притъпен“, смята Саймън Кларк, доцент по клетъчна микробиология 

в Университета на Рединг във Великобритания. 

Вирусите не могат да се репликират и разпространяват сами. Те се нуждаят от 

гостоприемник и трябва да се прикрепят към клетките му. Когато това стане, те са 

изправени пред предизвикателството да дублират генетичния си материал. За много 

вируси това не е точен процес и техните „потомци“ често съдържат грешки -което 

означава, че те не са точни копия на оригиналния вирус. 

Тези грешки се наричат мутации, а вирусите с тези мутации се наричат варианти. Често 

тези мутации не засягат биологичните свойства на вируса. Тоест те нямат никакъв ефект 

върху това как вирусът се репликира или причинява заболяване. 

Понякога обаче се появяват варианти с изгодна мутация, която по-добре се 

възпроизвежда, предава или избягва нашата имунна система. Тези варианти могат бързо 

да се превърнат в доминиращи. 

Има известна загриженост, че наблюдаваме нарастващ брой варианти с мутации, до-„ 

принасящи за засилване на пандемията. 

Британският вариант, известен като В.1.1.7, е открит за първи път в Обединеното 

кралство към края на 2020 г. Той има голям брой мутации, много от които включват 

протеина на шипа на вируса, който му помага да нахлуе в човешките клетки. 

Разпространява се бързо във Великобритания, откакто се появи, и вече е засечен в поне 

70 други страни, включително Австралия. 

фактът, че В.1.1.7 се разпространява толкова бързо и замества други циркулиращи 

щамове, предполага, че той има някакво предимство. Затова учени са убедени, че той е 

значително по-заразен от другите 
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Това може да е резултат от една от мутациите в шип протеина на варианта, наречена 

N501Y. Експерименти установиха, че N501Y е свързан с повишено * свързване на вируса 

с рецептора, известен като „Ангиотензин коригиращия ензим 2 (АСЕ2)“. Това може да 

означава, че В.1.1.7 е още по-ефективен при влизане в нашите клетки. 

Южноафриканският вариант (В. 1.351) е открит за първи път в залива Нелсън Мандела 

през октомври 2020 г. Оттогава се е разпространил в повече от 30 държави. Той е силно 

заразен и 

бързо надмина другите варианти на COVID-19 

в Южна Африка. Сега този вариант представлява повече от 90% от пробите в страната. 

Подобно на британския, В.1.351 също има мутация N501Y в протеина на шип, което 

означава, че е по-ефективен при достигане до нашите клетки, за да се репликира. Това 

може да помогне да се обясни бързото му разпространение. Той също така съдържа 

няколко други, свързани с мутации. 

Две от тях, наречени Е484К и K417N, са много опасни за имунната система на хората. Те 

могат да намалят доколко антителата се свързват с вируса. Все още няма доказателства, 

които да предполагат, че южноафриканският вариант е по-смъртоносен от оригиналния 

коронавирус. 

Бразилският вариант 

 (Р.1) е открит за първи път в Япония при група бразилски пътешественици през януари 

2021 г. Сега той е широко разпространен и е открит включително в Южна Корея и САЩ. 

Подобно на южноафриканския вариант, бразилският има протеинови мутации N501Y, 

Е484К и K417N (както и много други). Въпреки че няма доказателства, че този вариант 

причинява по-тежко заболяване. 

има опасения, че е улеснил вълната от реинфекции в бразилски райони, за които се смята, 

че са достигнали стаден имунитет през октомври 2020 г. 

Над 70 австралийци пък са се завърнали от чужбина наскоро и са били сложени под 

карантина, след като двама души са били тествани положителни за нов руски щам, 

известен като В1.1.317. Той тепърва се изследва. 

Два отделни екипа от изследователи пък твърдят, че са открили тревожен нов вариант на 

коронавируса в Ню Йорк и в североизточната част на Америка. 

Смята се, че той носи мутации, които му помагат да избегне естествения имунен отговор 

на организма. Изследователите са нарекли варианта В.1.526. 

Разработчици на ваксини тестват ефективността им срещу тези и други варианти. Като 

цяло лицензираните понастоящем препарати предпазват сравнително добре срещу щама 

от Великобритания. 

Но данни от последните фази на препаратите на „Новавакс“ и .Джонсън и Джонсън“ 

предполагат намалена защита срещу южноафриканския вариант. „АстраЗенека“ също 

публикува данни, предполагайки, че нейната ваксина предлага само минимална защита 

срещу леко-умерено заболяване, причинено от този вариант.  

 

 

 


