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ДО 7 МЕСЕЦА СЕ ЗАДЪРЖАТ АНТИТЕЛАТА СЛЕД 

ПРЕКАРВАНЕ НА COVID-19 
 

 
 

Оказва се, че след преболедуване от COVID-19 антителата се 

задържат в тялото на човека най-често в рамките на 6-7 месеца и 

през това време запазват способността на организма да се справя с 

вируса. Това е показало най-новото изследване на португалски 

учени. 

Учени от португалския Институт по молекулярна медицина (IMM) и други 

центрове от страната, са установили, че 90% от лицата, прекарали COVID-19 

имат в организма си антитела, които унищожават коронавируса до шест-седем 

месеца след боледуването. 

Авторите на изследването, описано в „European Journal of Immunology“, са го 

планирали още в началото на пандемията. За да го проведат, те са разработили 

специален имунологичен тест. С негова помощ са проучили 300 пациенти с 

COVID-19, други пациенти в болници и здравни работници, както и 200 

доброволци, които също са прекарали заболяването. 

„Нашата имунна система разпознава, че SARS-CoV-2 е опасен и в отговор на 

това създава антитела, които помагат в борбата с вируса. Резултатите от това 

проучване показват класическия модел с бързо покачване на нивата на 

антителата през първите 3 седмици след появата на симптомите на COVID-19 и, 

както може да се очаква, последващ спад до средно ниво“ – обяснява един от 

авторите на публикацията, д-р Марк Велдхоен. 

„В ранната фаза на отговора, мъжете са склонни да произвеждат повече 

антитела, отколкото жените, но концентрациите се изравняват с изчезването на 

болестта и при двата пола те са сходни през месеците след инфекция с SARS-

CoV-2“, добавя изследователят. 

В същото време учените забелязват по-високи нива на антитела в острата фаза 

при хора с тежко протичане на инфекцията. Оказа се също така, че възрастта 

няма голямо значение по отношение на наличието и концентрацията на 

антитела. 
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Португалският екип е проверил, също така, дали наличните след болестта 

антитела могат да се борят с вируса. 

„Въпреки че с течение на времето забелязахме спад в антителата, резултатите от 

теста за антитела показаха силна неутрализираща вируса активност до седем 

месеца след инфекцията при голяма популация от хора, заразени по-рано с 

вируса“, оняснява д-р Велдхоен. 

Учените са споделили подробна информация за тестовете, които са 

разработили, което ще позволи да се провеждат допълнителни проучвания при 

пациенти, прекарали COVID-19. 

Следващите месеци, казват изследователите, ще бъдат от решаващо значение 

за оценка на имунната сила на отговора на инфекцията и за определяне на 

неговото въздействие върху риска от реинфекция. 

По-рано португалските учени, изследващи устойчивостта на COVID-19 смятаха, 

че антителата при тази болест могат да действат в тялото около пет месеца. 
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НЯМА ЯСНОТА ЗА ВЛИЯНИЕТО НА 

ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ И ВИТАМИНИТЕ ПРИ 

ЗАРАЗА С ВИРУСА 
 

 
 

Едновременно с това стана ясно, че профилактиката и лечението на заразените 

с коронавирус хора чрез суплементация (използване на хранителни добавки и 

витамини), не е ясно докрай дали носи ползи или не. 

Изследователи от Медицинския университет в Чикаго са открили корелация 

между ниските нива на витамин D и вероятността от заразяване с коронавирус 

SARS-CoV-2. Американско проучване показва, че пациентите с дефицит на 

витамин D са почти два пъти по-склонни да имат положителен тест за COVID-

19 в сравнение с тези, при които нивата му са в норма. 

През юли т.г. изследователи от Университета в Аахен в Германия пишат в 

„Frontiers of Immunology“, че прилагането на цинк може да помогне да се 

предотврати навлизането на коронавирус в тялото и да се забави неговата 

репликация. 

На свой ред специалисти от болницата Del Marin в Барселона са изследвали 249 

пациенти с COVID-19. Те открили, че тези, които са преживели болестта, имат 

по-високи нива на цинк в плазмата от тези, които не са успели. Сума Томас, 

кардиоложка от Cleveland Clinic Foundation, която ръководи екип, изучаващ 

ефектите от приема на популярни добавки, вярва, че цинкът може да съкрати 

продължителността на инфекцията, но това не намалява силата на симптомите. 

Учените от Финландия и Великобритания са на друго мнение. Тяхно проучване, 

публикувано през януари в BMJ, установява, че добавките с цинк не носят 

някаква полза при лечение на настинки. 

В момента се провеждат десетина проучвания, за да се провери дали витамин С, 

използван при лечението на COVID-19, увеличава шансовете за оцеляване. 
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Засега, както отбелязва Gazeta Wyborcza, не е напълно ясно дали добавките с 

цинк и витамини D и C носят ползи при профилактиката и лечението на 

COVID-19. 
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В ИТАЛИЯ ЗАПОЧВАТ ИЗПИТАНИЯ ВЪРХУ ХОРА 

ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19 С 

ГЕНЕРИЧНО ЛЕКАРСТВО ЗА ОСТЕОПОРОЗА 
 

 
 

Главният италински регулационен орган за лекарствата във вторник 

е дал зелена светлина за започване на клинични изпитания върху 

хора на лекарството raloksyfen, генеричен продукт за лечение на 

остеопороза. Според учените това лекарство има вероятност да се 

окаже успешно при лечението на Covid-19. 

Лекарството е идентифицирано от учените като потенциална терапия с Covid-19 

благодарение на суперкомпютър, изследващ молекулите за химичните им 

свойства, които могат да инхибират вируса. 

Андреа Бекари от изследователския консорциум Excalate4Cov посочва, че 

учените се надяват, че лекарството ралоксифен ще може да блокира 

репликацията на вируса в клетките, като по този начин ще забави 

прогресирането на болестта. 

„Лекарството инхибира вирусната репликация, като по този начин 

предотвратява влошаването на състоянието на пациенти с леки симптоми, а 

също така намалява инфекциозността чрез ограничаване на вирусното 

натоварване“ – изяснява Marco Allegretti, шеф на изследователския отдел в 

колектива на Dompe Farmaceutici, цитиран от Ройтер. 

През юни финансираният от ЕС консорциум Exscalate4CoV е обявил, че 

ралоксифенът може да бъде ефективно лечение за пациенти с Covid-19, които 

имат леки симптоми на инфекция. Консорциумът използва подкрепената от ЕС 

суперкомпютърна платформа, една от най-мощните в света, за да тества 

потенциалното въздействие на известни молекули върху геномната структура 

на коронавируса  

„Днес повече от всякога се нуждаем от наука. От януари ние мобилизирахме 

всичките си усилия, за да подкрепим участниците в научните изследвания и 

иновациите в техните области, за да намерим решения и да спрем вируса. Ето 
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защо предоставихме 3 милиона евро на Exscalate4CoV за финансиране на 

техните изследвания и съм доволна от обещаващите резултати, които те 

постигнаха“, казва наскоро Мария Габриел – еврокомисар по иновациите и 

изследванията. 
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КОРОНАВИРУСЪТ МОЖЕ ДА ПРЕЖИВЕЕ ВЪРХУ 

БАННОТИ И СТЪКЛО ДО 28 ДНИ 
 

 

 

Коронавирусът може да оцелее на повърхността на банкноти, стъкло 

и неръждаема стомана до 28 дни, според проучване на 

австралийската агенция CSIRO. Изследователите са установили, че 

вирусът е активен по-дълго на гладки повърхности и при по-ниски 

температури. 

Австралийско проучване, публикувано във Virology Journal, че животът на 

SARS-CoV-2 е по-дълъг, отколкото се смяташе досега, и е значително по-дълъг 

от вирусите на грип А, които могат да оцелеят в продължение на 17 дни. 

Експериментът, проведен от учени, включва поставяне на вирусни частици в 

изсушена изкуствена слуз при контролирани условия на различни повърхности 

и при температури от 20, 30 и 40 градуса. Най-дългo – 28 дни – коронавирусът 

остава способен да зарaзява, когато е върху банкноти, стъкло, от което са 

направени екраните на мобилните телефони, а също и върху повърхности от 

неръждаема стомана. Тестовете показват, че продължителността му на живот се 

благоприятства от гладки повърхности и по-ниски температури. 

Изследователите отбелязват, че експериментът е проведен на тъмно, за да се 

елиминират ефектите от UV лъчението, което уврежда вируса. Както посочва 

един от авторите на изследването Шейн Ридел, това означава, че при условия, 

по-близки до естествените, вирусът би оцелял по-малко, когато е изложен на 

слънчева светлина. 

„Това проучване наистина подчертава значението на измиването на ръцете и 

дезинфекцията на повърхности, които могат да бъдат заразени с вируса“ – 

казва изследователят. 
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