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Продължение от брой 95
4. МИШЕНИ: нервна система
Неврологичната токсичност на металите е кумулативна токсичност,

която се проявява при продължителни хронични интоксикации. Участват
всички невронални пътища: двигателни, сензитивни, сензорни като по-
следиците са когнитивно поведенчески .

Ø ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМНА може да бъде увредена от металите:
Al, As, Cd, CU, Hg, Mn, Pb, Sb, Tl, Zn. Симптомите могат да бъдат двига-
телни, сензитивни, сензорни и / или когнитивни и поведенчески:
• Паркинсонов синдром, хореични движения, дементен синдром,

причинен от Al и Hg.
• Двигателни нарушения, нарушения на равновесието, нарушения на

походката, причинени от Al и Mn.
• Парализа и парестезии, причинени от Cd.
• Астения, разстройства на настроението, причинени от Al, Mn и Tl.

Ø ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА може да бъде увредена от металите
As, Cd, Hg, Pb, Tl, Zn . Симптомите ще бъдат тези на двигателен, сетивен
или смесен полиневрит.

PLUMBUM METALLICUM
Това може би е най-документираното отравяне с метали, отразено в

библиографиите. Говорим за т.н. „отравяне с олово“. Най-чувствителната
тъкан към отравяне с олово (Pb) е нервната система – както периферната,
така и централната.

ПРИ ХРОНИЧНО ОТРАВЯНЕ, дори при ниски нива на олово в кръвта
(<100 ug / l) могат да се наблюдават неврологични симптоми като:

• УВРЕЖДАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ (МОТОРНИТЕ) НЕВРОНИ и на пред-
ния рог на гръбначния мозък, което води до двигателни нарушения,
парези, прогресивна мускулна парализа, амиотрофия и изтощение
на мускулите.. 

• ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА СЪС СЕТИВНИ
НАРУШЕНИЯ.

• АСТЕНИЯ, нарушения на концентрацията, раздразнителност, главо-
болие.

• ВЪЗМОЖНА енцефалопатия, която води до кома и смърт. При много
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мал ки деца или при интоксикация на  май -
ката и фетуса са възможни тежки ког ни -
тивни нарушения с интелектуален дефицит
и когнитив ни поведенчески разстройства.

Ø ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ИНТОКСИКАЦИЯ при децата
обикновено са свързани с храна: оловни тръби,
случайно поглъщане (синдром на Pica) или ки -
села храна, затворена в консерви с оловно пок-
ритие. Трябва да се има предвид, че детето ще
бъде особено чувствително към токсич ността
на оловото при съществуващ дефицит на
желязо, калций или цинк.

Ø Plumbum metallicum е показан за лечение в хо-
меопатията при заболявания на:

• ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА:
– нарушения на паметта, настроението и по-

ведението, интелектуален дефицит и заба-
вяне в развитието на малкото дете;

– главоболие, безсъние, атаксия, обнубила-
ция, гърчове;

– незначителни последствия от енцефалопа-
тии – проблеми с паметта, интелектуално за-
бавяне. 

• ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА: клинична
картина на полиневрит с чувствителни и дви -
гателни нарушения, които включват:
– крампоидни невралгии на долните крайни ци;
– парализа и дизестезия на крайниците;
– тремор;
– прогресивна мускулна атрофия, предизви-

кана от отравяне с олово и неговите дери-
вати.

Ø ДРУГИ ПОКАЗАНИЯ за Plumbum metallicum при

остра или хронична интоксикация с олово и
нейните усложнения
ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ: ентероколити, силни ко-

ремни колики, запек.
НЕФРОЛОГИЧНИ: хроничен интерстициален

нефрит.
ХЕМАТОЛОГИЧНИ: анемия, хемолиза.

MERCURIUS SOLUBILIS
Живакът Hg е един от металите, за които е до-

казано, че притежават неврологична токсичност
(хронична експозиция на населението на вода,
замърсена от минната дейност за добив на живак в
Азия).

ПРИ ОСТРА ИНТОКСИКАЦИЯ е възможно невро -
логично увреждане, със или без симптоми, на
храносмилателната лигавица (улцерозен некро -
тичен стоматит, гастрит, колит).

ПРИ ХРОНИЧНА ИНТОКСИКАЦИЯ прогресив -
ното натрупване на живак в нервната тъкан
причинява необратими невронални увреждания
на кортикалната, сетивната, сензорната (ретината)
и двигателната области. Тези увреждания са още
по-големи при малки деца (на възраст под 3-
години), при които кръвно-менингеалната барие -
ра, която филтрира тежки метали, все още не е
достигнала зрялост.

Ø В зависимост от химичните форми на живака се
наблюдават РАЗЛИЧНИ НЕВРОЛОГИЧНИ КАРТИ -
НИ.

• ИНТЕНЦИОНЕН ТРЕМОР. Това е тремор, който
се усилва от емоции и стрес и изчезва по време
на сън. Той може да бъде придружен от парес -
тезии, спазми, генерализирани контрак ции,
възникващи на силни пристъпи. При тежки
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форми треморът може да стане постоянен
вследствие на увреждане на волево контроли-
раните набраздени мускули и да създаде хоре-
ична картина.

• ПАРКИНСОНИЗЪМ, който съчетава екстра -
пирамидна ригидност, атаксичен синдром,
намалени двигателни умения и тремор в покой.

• СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ: зрение, слух, парес -
тезии, със значителна фетална уязвимост.

• НЕСПЕЦИФИЧНИ ПСИХИЧНИ НАРУШЕНИЯ – по -
ве денчески разстройства, възбуда, агресив ност
или напротив прекомерна срамежливост.

Ø НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАНИЯ на Mercurius
solubilis в хомеопатичната прескрипция обх ва -
щат следните симптоми на интоксикация:

• ТРЕМОР НА КРАЙНИЦИТЕ, който се влошава от
умора или емоции.

• ЦЕФАЛГИИ с периостални болки в черепа, обща
слабост, нарушения на сетивността (паресте-
зия).

• ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ – емоционална
нестабилност, трудности в училище при хипе-
рактивни деца.

Ø ДРУГИ ПОКАЗАНИЯ за Mercurius solubilis
• ЛИГАВИЦИ:

– УНГ – ангини, ринити, синузити, отити, па-
ротит.

– Офталмологични – блефарит, конюнктивит,
улцерозни кератити.

– Белодробни – бронхит, бронхопневмопа-
тии.

– Урогенитални – цервицит, уретрит, цистит,
вулвовагинит.

• НЕФРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: токсични ин -
тер стициални нефропатии.

• ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: супер ин -
фек  тирани екземи, инфектирани язви, гноен
аденит, абсцес. Общото за всички тези пока -
зания/заболявания е, че се наблюдава вло ша -
ване на симптомите през нощта, което е ха рак -
терно за медикаментите с  хроничен луети чен
модус на реакция.

ALUMINA
Източниците на замърсяване с алуминий в

окол ната среда на детето са много и различни:
• ТРАНСПОРТ (самолети, автомобили).
• ХАБИТАТ (хранителни опаковки, козметика).
• ОБРАБОТКА НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ (флокуланти

на алуминиева основа).
• ХРАНИ (промишлени опаковки, роботизирани

капсули за дозиране на топли напитки, оцве -
тители, консерванти, набухватели и др.).

• МЕДИКО-ХИРУРГИЧНИ ГРИЖИ.
• ЛЕКАРСТВЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ: антиациди

(алу миниев хидроксид), помощни вещества
при производство на ваксини (алуминиев фос -
фат и алуминиев хидроксид). От 2008 г. насам
само няколко противогрипни и MMR (морбили,
паротит и рубеола) ваксини във Франция не
съдържат алуминиев хидроксид.

Ø 40% ОТ ИНТОКСИКАЦИЯТА С АЛУМИНИЙ Е
ОРАЛ НА. След поглъщане 95% от алуминия се
ели минира във фекалиите. НАД 5% биват
АБСОР БИРАНИ:

• 83% се елиминират чрез урината (освен при
бъбречна недостатъчност).

• 17% не се елиминират и се фиксират в тъканите
на различни нива: кости, дебело черво, черен
дроб, бели дробове, мозък с възможност за
преминаване през плацентарната бариера.
Многобройни публикации потвърждават ток -
сич ността на алуминия върху следните цели:

n ЦНС И ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА:

• НЕВРОКЛЕТЪЧНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ

Ø КОРЕЛАЦИЯ между високите нива на алуминий
в невроналното извънклетъчно пространство
и интензивността на дегенеративните невро -
фиб риларни лезии при пациенти с болестта на
Алц хаймер, на ниво сенилни плаки, открити
при об разна диагностика. За сега не е доказана
патофизиологична връзка.

Ø ОТНОСИТЕЛНИЯТ РИСК се е удвоил в общини,
където концентрацията на алуминий в питей-
ната вода е повишена.
– AFSSAPS (Френската агенция за санитарна

безопасност и здравни продукти), обаче, не
е потвърдила резултатите от проучването.

Ø ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ, двигателни нарушения,
енцефалопатии, наблюдавани при пациенти на
диализа, които използват диализни разтвори,
по-богати на алуминий и чиято бъбречна
функция не позволява по-голяма физиологична
детоксикация.

• Макрофагален миофасциит (MFM): вид фиб -
ромиалгичен синдром, известен от 90-те годи -
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ни на миналия век, който съчетава хронична
астения, главоболие, миалгия, артралгия, дис -
пнея, затруднено внимание, разбиране на
инструкции, запомняне и често е придружен от
реактивна депресия. Повишените нива на алу -
миний се измерват чрез биопсии, взети от
мястото на инжектиране при предишни вак -
синации. Да припомним, че през 2012 г. Френ -
ският държавен съвет, като се базира на връз -
ката между MFM и  алуминия, който се съдържа
във ваксините  (8 клинични случая) направи
възможно откриването на съдопроизводство.

• Разстройства от аутистичния спектър: токсич -
ността на алуминия е ясно установена при
опити с животни (проучвания на проф. Герарди
върху гризачи в болницата „Мондор“в Кретей). 
– В същото време се наблюдава значително

повишаване на нивата на интранев ронал -
ния алуминий при починали пациенти с
аутизъм. Друга констатация: няма декла ри -
ран случай на аутизъм при неваксинирани
популации.

– Експозицията на алуминий не е достатъчна
за да причини невротоксичност. Редовно в
публикациите се говори и за генетично
предразположение. Споменава се често ко-
токсичността на Mn, Hg и Pb, както и дефи -
цитът на кофактори като Mg, Fe и Se, който
улеснява процеса на интоксикация.

– Поради това, че до момента нито един учен
не е обяснил етиопатогенната връзка между
алуминия и лезиите върху нервната тъкан,
оценени статистически (Медицинска акаде -
мия през 2012 г., доклад на Висшия съвет по
обществено здраве през 2013 г., Национална
фармацевтична академия през 2016 г., ANSM

– Националната агенция за безопасност на
лекарствата и здравните продукти – през
2017 г.), Франция реши да поддържа адю -
ванти на основата на алуминий в повечето
ваксини.

n КОСТИ: остеомалация.

n ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ: Болест на Crohn,
синдром на раздразненото черво.

n МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ: доказан мутагенен ефект на
алуминия върху клетките на млечната жлеза;
повишена честота на рак на гърдата в горния
вън шен квадрант при потребителки на дезо -

доранти на основата на алуминиеви соли.

Ø НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАНИЯ на алуминия се
отнасят до:

• ПАРКИНСОНИЗЪМ – тремор, ходене бавно и с
малки стъпки, атаксия, липса на координация,
амимия.

• СВЕТОВЪРТЕЖИ, особено при възрастни хора
(влошават се при затваряне на очите).

• ОКУЛОМОТОРНА ПАРАЛИЗА.
• СФИНКТЕРНИ НАРУШЕНИЯ – инконтиненция на

урината при стрес, уриниране със значителни
усилия за изпразване на пикочния мехур.

• ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА –
психическа астения, нерешителност, депресия,
общо забавяне, фобии, пориви към смърт.

Ø ДРУГИ ПОКАЗАНИЯ за Alumina
• КОЖА – дехидратирана, тънка, напукана, силно

сърбяща кожа, склеродермия.
• ЛИГАВИЦИ – на окото (ксерофталмия, синдром

на Gougerot-Sjögren), на храносмилателния
тракт (ксеростомия, атоничен запек, дизезия на
храно провода, анални фисури).

5. МИШЕНИ: поведение

ПРИ ХРОНИЧНА ИНТОКСИКАЦИЯ, неврологич-
ните нарушения, свързани с определени метали
(Hg, Mn, Pb), могат да бъдат придружени от когни-
тивни и поведенчески разстройства. Необходимо е
да се спомене и  Al ( макар че неговата патофизио-
логична роля в генезиса на болестта на Алцхай-
мер, Паркинсоновата болест  и аутизма трябва да
бъдат научно доказани, въпреки че статистичес-
ката връзка изглежда очевидна).

MERCURIUS SOLUBILIS
ХРОНИЧНАТА ИНТОКСИКАЦИЯ с живак предиз -

виква поведенчески промени като безпокойство,
хипер възбудимост или дори депресия със суи -
цидни мисли. Тя е свързана с нарушения на съня
като хиперсомния, която постепенно бива заме -
нена с пълно безсъние.

Ø ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОКАЗАНИЯ на Mercurius 
solubilis, при поведенчески нарушения, са 
осо ено интересни при дете, което е „едно-
временно въз будено и бавно“. Тогава клинич-
ната картина обе динява елементи, свързващи
очевидна въз буда, контрастираща с очевидна
когнитивна бавност:
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• ПРИБЪРЗАНО ГОВОРЕНЕ, което прави речта не-
ясна.

• ПРИБЪРЗАНО ПОВЕДЕНИЕ – детето „пипа всич -
ко“и е неспокойно, бъбриво и конфликтно.

• БАВНО РАЗБИРАНЕ, бавно запаметяване, раз-
очароващи и изненадващи  резултати в учили -
ще, тъй като те контрастират с живата мозъчна
дейност.

• БАВНИ РЕАКЦИИ, жестове, невъзможност за
абстрактно математическо мислене.

• ДОКАЧЛИВ ХАРАКТЕР, свадлив, непокорен, по-
някога перверзен лъжец, с  изблици на брута-
лен гняв и с импулси към самоубийство или
убийство.

ПРИ ДЕЦА ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ ЗА ВЪЗМОЖНА
ВРЪЗКА МЕЖДУ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВАКСИНИ, СЪ-
ДЪРЖАЩИ ЖИВАК И УВЕЛИЧАВАЩИТЕ СЕ СТАТИС-
ТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ ОТ
АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР (ASD: AUTISM SPECTRUM
DISORDERS англ., НАРУШЕНИЯ ОТ АУТИСТИЧ-
НИЯ СПЕКТЪР, бълг. ).

През 2000 г. Франция се присъедини към пове-
чето индустриализирани страни, които забраниха
употребата на живак във ваксини още от 1990 г., и
прилага принципа на предпазливост с оглед спи-
ране на системната му употреба.

В продължение на няколко десетилетия се
наблюдава експлозия в броя на регистрираните
случаи на деца, засегнати от ASD по целия свят.
Освен че тези случаи се регистрират по-ефек тив -
но, се предполага също, че съществува връзка и
със системната употреба на ваксини, които съдър-
жат тиомерсал (органоживачен агент, използ ван
във ваксините).

След многогодишни спорове, през 2007 г. в New
England Journal of Medicine се появяват резултатите
от епидемиологично проучване, което опровер-
гава всякаква връзка между невропсихологичните
състояния и ранното излагане на тиомерсал (Ау-
тизмът обаче не е взет под внимание в това проуч-
ване).

Като се базира на споменатото поучване през
2009 год. Френската агенция за санитарна без-
опасност и здравни продукти излиза със същите
заключения, а през 2010 год. в друга статия, кате-
горично стига до извода, че няма статистическа
връзка между разстройствата от аутистичния спек-
тър и ранното излагане на етилов живак.

AURUM METALLICUM
Металното злато Au не е токсично. Златните

соли намират приложение в медицината (болест
на Crohn, ювенилен хроничен артрит, ревматоиден
артрит, лупус еритематозус).

НЕВРОПСИХИЧНАТА ТОКСИЧНОСТ на златото
причинява клинична картина, която еволюира от
хиперактивност и раздразнителност към посте-
пенна депресия със значителен риск от суицидно
действие.

Ø ДРУГИ МИШЕНИ НА ТОКСИЧНОСТ при хро-
нична експозия

• КОЖА: ексфолиативен дерматит, контактна ек-
зема, еритродермия, кератодермия.

• ЛИГАВИЦИ: язвен мукозит, ентероколит.
• БЪБРЕЦИ: екстрамембранозен гломеруло неф -

рит.
• БЯЛ ДРОБ: белодробни инфилтрати, астма.
• ЧЕРЕН ДРОБ: хепатит, хепатоцелуларна недос -

татъчност.
• СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА: сърдечен ерети -

зъм, хиперемия, лабилна след това постоянна
артериална хипертония, дифузна артериална
склероза.

• КОСТИ: костна некроза, суперинфекция на къси
кости (мастоидна кост, челюстни кости, нос).

• КОСТЕН МОЗЪК И ЛИМФНА ТЪКАН: хипер тро -
фия и уплътнения на лимфните възли, ане мия,
агранулоцитоза, тромбоцитопения, аплазия,

• ИМУННА СИСТЕМА: анафилактични реакции,
клетъчна имуносупресия. 

Ø ПСИХО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОКАЗАНИЯ за Aurum
metallicum:

• СИНДРОМИ НА РЕАКТИВНА ДЕПРЕСИЯ, особено
при възрастни, с контрастни и парадоксални
прояви: от една страна живи и бързи жестове,
очевидна радост и оптимизъм, от друга тежка
скрита депресия. Усещане за изключително
отвращение към живота, което поставя Aurum
в много сериозен в риск от самоубийство, от -
дав на премислен и често за съжаление бру -
тален и много успешен.

• БИПОЛЯРНО РАЗСТРОЙСТВО: редуване на
хипоманични фази с депресивни, особено през
зимата.

• ХАРАКТЕРОПАТИИ ПРИ ДЕТЕТО: необуздан гняв
по несъразмерни причини (за който по-късно
съжалява), повишена докачливост, упорита
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злоба. Към това драговолно се добавя емоцио-
нална свръхчувствителност, която се характе-
ризира  с чувството, че са пренебрегвани, не са
чути или са забравени.

Ø ДРУГИ ПОКАЗАНИЯ ЗА Aurum metallicum
• СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ПОКАЗАНИЯ: Спастична

хипертония, сърдечен еретизъм, екстрасисто-
лия.

• ЛИГАВИЧНИ НАРУШЕНИЯ: супурации.
– УНГ: ринит, хроничен синузит, мастоидит.
– Офталмологични: конюнктивит, ирит, хори-

оидит, глаукома.
• КОСТНИ ПОКАЗАНИЯ: нагнояване на къси

кости. 
– Периостит, остеит, синузит, мастоидит.
– Ревматична болка в ставите или костите,

която се влошава през нощта.
• ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ ПОКАЗАНИЯ: алкохолна

хепатопатия (Aurum е показан при депресия,
която води до екзогенно заболяване, както и за
лечение на различни лезии на черния дроб),
сърдечни хепатопатии.

• УРОЛОГИЧНИ ПОКАЗАНИЯ: хипертрофия на
простатата при възрастни. 
И накрая, Aurum metallicum е медикамент с

хроничен луетичен модус на реакция. Симптомите,
които са показани за този медикамент, се влоша-
ват през нощта.

6. Заключение
В околната среда на детето присъстват всички

тежки метали. Независимо дали то се храни, диша
или потребява, металите са налице. Наясно сме с
метаболитната уязвимост на детето към тези ме-
тали още от неговия вътрематочен живот.

Любопитният по природа лекар-хомеопат пра -
ви връзка между експериментални данни, ток -
сикологични наблюдения и богатството на хомео -
патичната Материя медика. В нашата ежедневна
медицинска практика, ясно нарастващия брой на
поведенчески разстройства при децата ни кара да
се замислим за какво точно става въпрос: при бър -
зване, темпераментна нестабилност, дефицит на
вниманието или пък психомоторна възбуда. И дали
генезисът на тези разстройства се корени един-
ственото в еволюцията на едно съвременно об-
щество или  генетичните, емоционалните, социо-
логическите и семейните фактори влияят на детето

дори преди раждането? Експозицията на метали в
околната среда трябва да се разглежда като широк
патогенетичен източник.

Някои деца, с добър отговор, ще се окажат
предразположени към развитието на патогенни
нарушения, свързани с експозията на метали. Тази
връзка с понятието за чувствителен тип оправдава
мястото на металите сред поликрестите на хомео-
патичната Материя медика.

От друга страна металите в хомеопатията са
медикаменти с широки показания и в педиатрията,
тъй като тяхното поле на действие са всички
тъкани на организма. Тези метали са предимно
поликрести: Alumina, Argentum metallicum, Ar-
senicum album, Aurum metallicum, Mercurius solu-
bilis, Plumbum metallicum. В хомеопатичната прак -
тика, по-специално за лечението на пове ден чески
разстройства при деца, тяхното използване като че
ли е недостатъчно.

В ДОПЪЛНЕНИЕ ТЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ДИАГНОС-
ТИЧНО-СТАТИСТИЧЕСКИЯ НАРЪЧНИК НА ПСИХИЧ-
НИТЕ РАЗСТРОЙСТВА DSM-V: (Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorder – Справочник за пси-
хичните разстройства на Американската асо-
циация по психиатрия, бел.ред.) 

НАРУШЕНИЯ В НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОТО
РАЗ   ВИТИЕ:
• ТИКОВЕ И ПСИХОМОТОРНА ВЪЗБУДА (стерео-

типни двигателни нарушения),
• ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО – хиперактивност

(СДВХ),
• СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА СПОСОБНОС-

ТИТЕ ЗА УЧЕНЕ,
• РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕК-

 ТЪР (ASD).

Наличието на тежки метали в околната среда
вследствие на съвременното замърсяване повдига
въпроса за тяхната отговорност за нарастващото
разпространение на поведенчески разстройства
при децата. Принципът на подобието позволява да
направим връзка между клиничната симптоматика
и токсикологичните и патогенни признаци на „ме-
талния“ медикамент. По този начин хомеопатич-
ният анализ на субекта ни позволява да осмислим
симптома от гледна точка на неговия много реа-
лен, вероятно токсичен произход и да го лекуваме. 

Източник: La Revue du CEDH, numéro 52
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Последиците от инфекцията със Sars-Cov-2 са мно-
гообразни и персонализирани.  Въпреки че при пове-
чето инфектирани индивиди  заболяването протича със
слаби симптоми или безсимптомно, някои развиват
тежки или дори критични форми, с пневмопатии, които
изискват престой в интензивно отделение.

Как да си обясним тези различия? Две нови проуч-
вания, публикувани на 19 август 2021 г. в списание Sci-
ence Immunology [1] [2], хвърлят голяма светлина върху
този въпрос. Те разкриват  генетични и имунологични
аномалии, които обясняват близо 25% от тежките
форми на Covid-19 в света.

Този пробив е резултат от международно проуч-
ване, ръководено от изследователи от INSERM, пре-
подаватели от Парижкия университет и лекари от сис-
темата за „Обществено здравеопазване – Болници в
Париж“ (AP-HP) към Лабораторията за човешка гене-
тика на инфекциозни болести, в двата ù клона: Инсти-
тута Imagine, който се намира в болницата Necker-En-
fants Malades (Болница на Университетската болнична
група AP-HP, Център – Парижки университет) и в уни-
верситета Рокфелер в Ню Йорк. Екипи от тази лабора-
тория, ръководени от проф. Жан-Лоран Казанова и
проф. Лоран Абел, показаха, че всички тези аномалии
възпрепятстват имунитета, контролиран от интерфе-
рон тип 1, който е първата имунологична бариера
срещу вирусни инфекции.

След повече от година пандемия се потвърждава
хипотезата за генетична и имунологична предразполо-
женост към тежки форми на Covid-19. През октомври
2020 г. екипите на проф. Жан-Лоран Казанова и Лоран
Абел вече бяха публикували две проучвания в амери-
канското списание Science [3] [4], които обясняват 10 до
15% от тежките форми на Covid-19. Всички те се дължат
на дефицит на интерферон тип 1 (IFN 1), протеин, който
обикновено се произвежда бързо от имунната система
в отговор на вирусна инфекция и чийто основно дей-
ствие е да инхибира репликацията на вируса в зараз-
ените клетки.

Така изследователите доказват, че поне 3 до 4% от
тежките форми имат генетичен произход, докато 10 до
11% могат да се обяснят с наличието на автоантитела,
насочени срещу интерферони IFN 1, които блокират
тяхното антивирусно действие. 

Това откритие е оценено от списание Nature, което

го поставя в топ 10 на най -големите научни постиже-
ния за 2020 г. Две нови международни проучвания,
координирани от същата лаборатория и публикувани
на 19 август в списание Science Immunology, предоста-
вят нови данни, които в допълнение към предишните ,
обясняват 20 до 25% от тежките форми на Covid-19.

Замесени са варианти на гена TLR7 
В първата публикация авторите идентифицират

варианти в гена TLR7, които стават причина за раз -
виване на критични форми, особено при млади
пациенти [1]. Френско-американският екип изхож да от
наблюдението, че най-тежките форми засягат пре дим -
но мъже. Затова те се фокусират върху това, което
отличава двата пола: наличие на една X хромозома при
мъжете срещу две при жените. На практика те
секвенират Х хромозомата при 1202 мъже с тежка
форма на заболяването. След това  сравняват всички
тези секвенции помежду им и с тези на субекти от
контролната група, за разени с Covid-19, които боледу-
ват асимптома тич но или в лека форма.

Резултат: при 16 пациенти (или 1,1% от случаите)
авторите идентифицират така наречените „загубили
функция“ генетични варианти на гена TLR7. Този ген
обаче играе важна роля в механизма на производство
на IFN 1. Това означава, че 16-те пациенти са имали де-
фицит на IFN 1, което е пречело на клетките им да се
борят с инфекцията Sars-Cov-2, в резултат на което са и
тежките форми на  заболяването. За да се избегнат ет-
нически пристрастия и да се осигури представителна
извадка, изследователите набират пациенти от цял   свят.
В проучването вземат участие 400 изследователски
центъра от 38 различни страни. Така резултатите от
това кохортно проучване стават транспонируеми за ця-
лата човешка популация.

Проучването показва, че 1,3% от тежките форми
на Covid-19 се обясняват с генетични ано малии на гена
TLR7 при мъжете. Този недостатък се наблюдава по -
често (1,8%) при пациенти под 60 години.

Вредни автоантитела
Във втората публикация авторите посочват, че 15 до

20% от тежките форми са причинени от наличието в
кръвта на пациентите на автоанти тела, които са
насочени специално към интер фе рони тип 1 [2].

Благодарение на in vitro експериментите, про ве дени
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ГЕНЕТИЧНИ ИЛИ ИМУНОЛОГИЧНИ АНОМАЛИИ 
ОБЯСНЯВАТ ТЕЖКИТЕ ФОРМИ НА СOVID 19

Една четвърт от тежките форми на Covid-19 може да се обясни с тях
Прес съобщение на INSERM (Национален институт за здраве и медицински изследвания, Франция), 20 август, 2021 г.



от екипа на Чарлз М. Райс, носител на Нобелова награда
за физиология или медицина през 2020 г., става видно,
че тези антитела бло кират защитния ефект на IFN1
върху репликацията на вируса.

По този начин вирусът Sars-Cov-2 навлиза в клетките,
без да срещне съпротива и се размно жава неконтро -
лирано. През 2020 г. изсле дова телите можаха да обяс -
нят 10 до 11% от тежките форми, тъй като се ин те -
ресуваха главно от па цие н ти с много високо ниво на
автоантитела в кръвта.

В  новото си проучване те понижиха този праг и
включиха пациенти с до 100 пъти по-ниски неутра -
лизиращи концентрации на интерферон. Резул татът:
автоантителата, които блокират тези ниски нива на IFN
1, водят до тежко белодробно забо ляване.

Защо възрастта представлява рисков фактор?
За да се разбере по-добре разпределението на тези

автоантитела в цялата неинфектирана популация и по-
специално влиянието на възрастта (повечето случаи на
тежки форми на Covid-19 засягат хора над 65 години),
авторите сравняват повече от 34 000 здрави индивида,
класифицирани по пол и възрастови групи, от кохор-
тните проучвания на INSERM, на  Френската медицин-
ска кръвна служба и Cerba Healthcare (Международна
мрежа от лаборатории по медицинска биология), пар-
тньор на Лабораторията по човешка генетика и инфек-
циозни заболявания. Те стигат до неочаквано откритие:

наличието на автоантитела, насочени срещу IFN 1 е
много по-рядко преди 65-годишна възраст (0,2 до 0,5%),
след което с напредването на възрастта се наблюдава
експоненциално нарастване. Те достигат 4% при въз-
растовата група от 70 до 79 години и 7% от 80 до 85 го-
дини. Причините и механизмите за това увеличение
при населението все още не са изяснени, но това от-
части обяснява защо възрастта е основен рисков фак-
тор за развитието на тежки форми на Covid-19.
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„НАНОПОР-ТАЛ“ ПОЗВОЛЯВА НА КЛЕТКИТЕ 
„ДА ГОВОРЯТ” С КОМПЮТРИ

По материали на Вашингтонския университет

Резюме:
Изследователи установиха нов клас репортерни

протеини, които могат да се четат директно от на-
лични в търговската мрежа сензорни устройства за
нанопори.

Генетично кодираните репортерни протеини са ос-
новата на биотехнологичните изследвания, които поз-
воляват на учените да проследяват генната експресия,
да разбират вътреклетъчните процеси и да отстраня-
ват грешките на инженерно генерирани генетични ве-
риги.

Конвенционалните схеми за  отчитане, които раз -
читат на флуоресценция и други оптични подходи, имат
практически ограничения, които биха могли да хвърлят
сянка върху изследванията в тази област в бъдеще. Сега
изследователи от Вашинг тонския университет и Mi-
crosoft създадоха „нанопор-ТАЛ“ в тези сложни биоло -
гични системи, който позволява на учените да раз -
глеждат репортерните протеини в съвсем нова свет -
лина.

Екипът от изследователи представя нов клас ре -
портерни протеини, които могат да се четат директно
от достъпно в търговската мрежа сензорно устройство
за нанопори. Те са наречени „Адресирани към протеин
нанопор маркери, проектирани като репортери“ или
„НанопорТЕРи“ и са в състояние да открият множество
нива на протеинова експресия от бактериални и
човешки клетъчни култури, които далеч надминават
възможностите на съществуващите техники.

Изследването е публикувано на 12 август 2021 г. в
сп. Nature Biotechnology.

„НанопорТЕРи-те предлагат нов и по-богат лекси-
кон на инженерните клетки да изразяват себе си и
хвърлят нова светлина върху факторите, които са
предназначени да проследяват. Те могат да ни
разкажат много повече за това, което се случва в
тяхната среда наведнъж.“, казва водещият автор
Никола Кардозо, докторант в Института за
молекулярни науки и инженерство  на Вашинг тонския
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университет. „По същество ние правим възможно тези
клетки да „говорят“ с компютрите за случващото се
в тяхната среда на едно съвсем ново ниво по
отношение на  детайлите, мащаба и ефективността.
Това ще ни позволи да направим по -задълбочен анализ
отколкото преди.“

При конвенционалните методи за маркиране из -
следователите могат да проследяват едновременно
само няколко оптични репортерни протеина, като
зелен флуоресцентен протеин, поради техните при -
покриващи се спектрални свойства. Например, трудно
е да се направи разлика между повече от три различни
цвята на флуоресцентни протеини наведнъж. За раз -
лика от тях, НанопорТЕРи-те са проектирани да носят
отделни протеинови „баркодове“, съставени от низове
от аминокиселини, които използвани в комбинация,
дават поне десет пъти повече възможности за мул ти -
плициране.

Тези синтетични протеини се секретират извън
клетката в заобикалящата я среда, където изследо ва -
телите могат да ги събират и анализират с помощта на
внушителен брой налични в търговската мрежа уст -
ройства за нанопори. В този случай екипът използва
устройството МинИОН (MinION) на Оксфорд Нанопор
Текноложи  (Oxford Nanopore Technologies).

Изследователите са проектирали протеините Нано -
порТЕРи със заредени „опашки“, така че да могат да
бъдат уловени от сензорите на нанопорите чрез елек -
трическо поле. След това екипът използва машинно са-
мообучение, за да класифицира електрическите сигна -
ли за всеки баркод на НанопорТЕР и да определи ни -
вата на всеки протеин на изхода.

„Това е фундаментално нов интерфейс между клет -
ки и компютри“, казва старшият автор Джеф Ни вала,
доцент във Факултета по компютърни науки и ин же -
нерство „Пол Г. Алън“ на Вашингтонския университет.
„Обичам да казвам, че репортерите на флуорес цент -
ните протеини са като фарове, а нанопорТЕРи-те са
като съобщения в бутилка.“

„Фаровете наистина са полезни, защото показват
физическо местоположение и буквално можем да раз-
берем откъде идва сигналът. Те обаче трудно  могат
да предоставят повече информация освен горепосоче-
ната. Съобщението в бутилка, от друга страна, може
„да опакова“ много информация в много малък съд и
може да бъде изпратено на друго място, където да
бъде прочетено. Може да изпуснем от поглед точното
физическо местоположение, от където са изпратени
съобщенията, но за много приложения това няма да е
проблем.“

Като доказателство за тази концепция, екипът раз-
работи библиотека от повече от 20 различни маркери
на НанопорТЕРи.  Според водещия автор Карън Джанг,
докторант в следдипломната програма по биоинже-

нерство на Университета Бъркли, Сан Франциско, по-
тенциалът е значително по-голям.

„В момента работим за увеличаване на броя на На-
нопорТЕРи-те до стотици, хиляди, може би дори ми-
лиони повече“, каза Джан, която тази година завърши
Вашингтонския университет с бакалавърска степен по
биохимия и микробиология. „С колкото повече разпо-
лагаме, толкова повече неща можем да проследим.“

„Изключително се вълнуваме от потенциала на ед-
ноклетъчната протеомика, защото  може да промени
играта от гледна точка на способността ни да пра-
вим мултиплицирано биосенсиране за  диагностици-
ране на заболявания и дори да насочим терапията към
определени области в тялото. Отстраняването на
грешки в сложни инженерно проектирани генетични ве-
риги ще става много по-лесно и  ще отнема много по-
малко време, ако можем да измерваме функционира-
нето на всички компоненти паралелно, вместо чрез
проба и грешка.“

Същите изследователи са използвали новото уст -
ройство МинИОН и преди при разработване на  сис -
темата за молекулно маркиране, която има за цел да
замени конвенционалните методи за контрол на налич -
ностите. Тази система разчита на баркодове, съдър -
жащи синтетични нишки на ДНК, които могат да бъдат
декодирани, при поискване, с помощта на преносимия
четец.

Този път екипът прави крачка напред.
„Това е първата публикация, която показва как на-

лично в търговската мрежа сензорно устройство за
нанопори може да бъде пренастроено за приложения,
различни от секвенирането на ДНК и РНК, за което пър-
воначално е било проектирано“, казва съавторът Ка-
трин Дорошак, биоинформатик в  „Адаптивни биотех-
нологии“, която участва в тази разработка като докто-
рант във Факултета по компютърни науки и инженер-
ство „Пол Г. Алън“. „Като предшественик на техноло-
гията на нанопорите, която става все по -достъпна и
повсеместна в бъдеще, това е нещо вълнуващо. Вече
можете да включите устройство за нанопори в мо-
билния си телефон. Дори си представям, че някой ден
ще има избор на „молекулярни приложения“, извън тра-
диционната геномика, които ще бъдат сравнително ев-
тини, широко разпространени и достъпни. 
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