
УЧЕНИ ОТ БАН ЩЕ ТЕСТВАТ СРЕЩУ COVID-19 

БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ОХЛЮВИ И РАЦИ 

 

Учени от БАН ще тестват срещу COVID-19 действието на биологично активни 

вещества, извлечени от охлюви и раци, с вече доказан антивирусен ефект, информира 

Clinica.bg на 21.04.2020 г.  

 

Проектът ще бъде изпратен за одобрение до Фонда за научни изследвания към 

МОН. В работата си учените се консултират с лекари от УМБАЛ „Александровска“, 

които им споделят за наблюденията си върху пациентите. Поканени за участие са и 

вирусолозите от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), разказа 

за Clinica. bg проф. Павлина Долашка от Института по органична химия с център по 

фитохимия към БАН . 

„От много години работим по проекти, финансирани от НАТО за биологично 

активни вещества с антивирусен ефект. Още тогава се готвеха вещества за 

противодействие срещу биологична атака, а сега вече я доживяхме, макар че тогава ни 

се струваше, че може да се сблъскаме с нея само на фронта", разказа тя. Идеята на 

учените от БАН е да тестват действието на вещества с вече доказан антивирусен ефект 

срещу COVID-19. Логиката им е, че след като те вече реагират срещу определени вируси, 

аналогично може да деактивират и коронавируса. 

 

„Тези вещества са набор от различни пектиди, гликопетиди, гликани, извлечени 

от хемолимфата на молюски, за които сме доказали антивирусен ефект, както и 

хемоцианини, които идват от кръвта на градински охлюви и черноморски раци", обясни 

проф. Долашка. Учените са много добре запознати със структурата на тези вещества и са 

предложили механизъм за взаимодействието им с вирусите, така че те да бъдат 

деактивирани. „Целта е с нашите протеини да блокираме този център от вируса, 

който се свързва към клетката и по този начин той да не може да я атакува. Ще 

проверим дали ще може да се инхибира развитието на репликацията на коронавируса", 

разясни проф. Долашка.  

 

В работата си учените използват и компютърно моделиране, за да се предскаже 

предварително кои вещества биха могли да се свържат. Ежедневно излизат нови 

предположения за пораженията на COVID-19 върху човешкия организъм. Едно от 

последните е, че той атакува най-вероятно и хемоглобина и оттам вече се стига до 

недостиг на кислород. Именно затова т.н. хемоцианини, извлечени от охлювите и раците, 

са обект на вниманието на учените. За тях е доказано, че имат антивирусен ефект и 

изпълняват същата функция като хемоглобина при човека. Това е така, защото при 

охлювите и раците именно хемоцианините свързват кислорода от въздуха и го пренасят 

до клетките. „Но, разликата между хемоцианина и хемоглобина е, че хемоцианинът е 

силно гликолизиран. Нашата идея е тези гликани да се свържат към вируса и да го 

неутрализират. Т.е. атакува се вируса, така че той да не може да достигне до 

клетката и хемоглобина", обясни още проф. Долашка. Така на практика се наблюдава 

двоен ефект- от една страна той е имуностимулиращ, а от друга неутрализиране на 

вируса. 

 

Идеята на учените е, ако се докаже ефектът от тези вещества, да се използват за 

създаване на лекарствен продукт срещу COVID-19.  

 



Учените от БАН разработиха и модели за маски с активен въглен. Фирмата 

производител е подала заявка за сертификат до италианска фирма, защото у нас няма 

такава лаборатория. Сертифицирането се очаква да приключи до месец и половина.  

 


