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В очакване на ваксината - Коронавирусна болест 2019 

Ваньо Митев 

Катедра Медицинска химия и биохимия, МФ, МУ-София 

 

През последните двадесет години β-коронавирусите (CoV) са причинили три 

епидемии/пандемии, а именно SARS-CoV през 2002 г., MERS-CoV през 2013 г. и SARS-

CoV-2 през 2019 г., които са свързани с тежки остри респираторни заболявания. 

Коронавирусната болест 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19), причинена от силно 

заразния патоген SARS-CoV-2, е глобална пандемия, развиваща се в реално време, която 

може  да бъде една от най-лошите пандемии в историята. COVID-19 обхвана и 

парализира света от  град Ухан, провинция Хубей, Китай,  с “рожденна дата“ 8 декември 

2019 г. От тогава в Ухан се съобщава за продължаващо огнище на нова коронавирусна 

болест (COVID-19, наричана преди това 2019-nCov).  

COVID-19 се причинява от бета коронавирус, принадлежащ към същото семейство като 

SARS коронавирус (SARS-CoV) и MERS коронавирус (MERS-CoV), но независим от тях. 

SARS CoV-2 е с вградени в обвивката полимери на S протеините, които й придават вид 

на корона, от където идва името коронавирус. SARS CoV-2  са сферични до плеоморфни 

частици, с дължина между 80 и 160 nm, обвити, едноверижни, положителен sense РНК 

вируси от зоонозен произход. 

 

1.Клинична картина 

Инфекцията COVID-19 е трансмисивно заболяване с клъстерно начало. В повечето 

случаи индивидите, с положителен тест за SARS-Cov-2 (RT-PCR) са с асимптомна или 

предсимптомна инфекция. Обикновено симптоматиката на COVID-19 е висока 

температура (98%), кашлица (76%), диспнея (55%) и миалгия или умора (44%). Не рядко 

се появява загуба на мириз и вкус. По рядко се установява отделяне на храчки (28%), 

главоболие (8%), хемоптиза (5%) и диария (3%). Прогнозата на заболяването се влияе 

главно от участието на много органи. Белите дробове са основното място на нараняване 

от SARS-CoV-2 инфекция, която причинява COVID-19. Вирусът достига белите дробове 

след попадане в носа или устата. Тежкото заболяване се характеризира с (инфекциозна) 

пневмония; усложненията обикновено включват остър респираторен дистрес синдром 

(ARDS), остро сърдечно увреждане и вторични инфекции. ARDS е значително 

усложнение при тежки случаи на COVID-19, засягащо 20–41% от хоспитализираните 

пациенти. Други усложнения, като миокардит и сърдечна недостатъчност, бъбречна 

недостатъчност, увреждане на черния дроб, септичен шок, метаболитна ацидоза, 

дисфункция на коагулацията и мултиорганна недостатъчност са силно свързани със 

смъртността. Кръвоносните съдове и храносмилателния тракт също могат да бъдат място 

за увреждане. Патологията на болеста COVID-19 е пряко свързана с хипервъзпалителния 

отговор на организма, характеризиращ се с патологични нива на цитокини. Терминът 

„синдром на цитокиновата буря“ (cytokine storm syndrome) е може би един от критичните 

белези на тежестта на заболяването COVID-19.  

Сърдечно-съдовите съпътстващи заболявания са често срещани при пациенти с COVID-

19 и тези пациенти са с по-висок риск от заболеваемост и смъртност. Не е известно дали 

наличието на сърдечно-съдови коморбидни състояния представлява независим риск или 

това се медиира от други фактори (например възраст). Миокардното увреждане е налице 

в> 25% от критичните случаи и се представя по 2 модела: остро миокардно увреждане и 

дисфункция при представяне и миокардно увреждане, което се развива с нарастване на 

тежестта на заболяването. 

От лабораторния анализ левкопенията и лимфопения  са най-честите явления, които 

почти съответстват на резултатите при TEN. Някои възпалителни маркери в серума, като 

С-реактивен протеин и D димер, също са постоянно повишени и при двете заболявания.  
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Бокс 1 Цитокинова буря 

Цитокиновата буря (Cytokine Storm-CS), наричана още хиперцитокинемия, е 

физиологична реакция при хора и други животни, при която вродената имунна система 

причинява неконтролирано и прекомерно освобождаване на противовъзпалителни 

цитокини. Обикновено цитокините са част от имунния отговор на организма към 

инфекция, но внезапното им отделяне в големи количества може да причини 

мултисистемна органна недостатъчност и смърт.  

При някои пациенти с COVID-19 имунният отговор може да бъде изкривен и неспособен 

да неутрализира ефектите от вирусна инфекция. По-голямата част от пациентите, които 

са или безсимптомни, или в начален стадий на заболяването са в състояние да изчистят 

инфекцията. Някои, обаче, с умерено заболяване, изискващи хоспитализация, 

преминават в клинично тежка фаза, свързана с цитокиновата буря, в рамките на 10 дни 

от появата на симптома.  

Цитокиновите бури могат да бъдат причинени от редица инфекциозни и неинфекциозни 

етиологии, особено вирусни респираторни инфекции като грип H5N1, SARS-CoV-1 и 

SARS-CoV-2 (агент COVID-19). Други причинители включват вирусът на Epstein-Barr, 

цитомегаловирус и стрептокок от група А, както и неинфекциозни състояния като 

реакция на гостоприемника срещу присадка. 

 

2. Структура на SARS-CoV 2 

SARS-CoV 2 съдържа 4 структурни протеина. Вирусната обвивка се състои от липиден 

бислой, в който са закрепени М (мембрана), Е (обвивка/Еnvelope) и S (шип/Spike) 

структурни протеини. Съотношението E: S: M в липидния бислой е приблизително 1: 20: 

300. S, M и E протеините заедно образуват обвивката на вируса. М протеинът е най-

разпространен е отговоря за формата на обвивката. Е протеинът е най-малкият 

структурен протеин. Е и М протеините в комбинация с липидния бислой оформят 

вирусната обвивка и поддържат нейния размер. S протеините са необходими за 

взаимодействие с клетките гостоприемници. S и M протеините са също 

трансмембранните протеини, които участват в събирането на вируса по време на 

репликацията. N (Nucleocapsid) протеините остават свързани с РНК, образувайки 

нуклеокапсид вътре в обвивката. Въпреки че N протеинът участва в процеси, свързани с 

вирусния геном, той участва и в други аспекти на репликационния цикъл на CoV 

(сглобяване и пъпкуване) и клетъчната реакция на гостоприемника към вирусна 

инфекция (фиг. 1). 
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Шиповете са най-отличителната черта на коронавирусите и са отговорни за корона- или 

халоподобната повърхност. Средно коронавирусната частица има 74 повърхностни 

шипа. Всеки шип е дълъг около 20 nm и е съставен от тример на S протеина. S протеинът 

от своя страна е съставен от S1 и S2 субединица. Хомотримерният S протеин е клас I 

сливащ протеин, който медиира рецепторното свързване и сливането на мембраната 

между вируса и клетката гостоприемник. Субединицата S1 образува главата на шипа и 

има рецепторен свързващ домен (RBD). Субединицата S2 образува стъблото, което 

закрепва шипа във вирусната обвивка и при активиране на протеази позволява сливане. 

Двете субединици остават нековалентно свързани, тъй като са изложени на вирусната 

повърхност, докато се прикрепят към клетъчната мембрана на гостоприемника. Във 

функционално активно състояние три S1 са прикрепени към две S2 субединици. 

Комплексът се разделя на отделни субединици, когато вирусът се свързва и се слива с 

клетката гостоприемник под действието на протеази на клетката гостоприемник  (Furin 

и TMPRSS2). 

S1 протеините са най-важните компоненти по отношение на инфекцията. Те са и най-

променливите компоненти, тъй като те са отговорни за специфичността на клетката 

гостоприемник. Те притежават два основни домейна, наречени N-краен домейн (S1-

NTD) и C-краен домейн (S1-CTD), и двата от които служат като свързващи рецептора 

домейни. NTD разпознават и свързват въглехидратите на повърхността на клетката 

гостоприемник. 

 

3. Жизнен цикъл на SARS-CoV-2 

Жизненият цикъл на SARS-CoV-2 започва с мембранно сливане, възникващо в 

плазмената мембрана или в подкиселени ендозоми след ендоцитоза, което се медиира от 

конформационни промени в S гликопротеина, предизвикани от свързването на ACE2. 

След проникването на вируса, SARS-CoV-2 освобождава своята геномна РНК в 

цитоплазмата на гостоприемника. Геномната РНК първо се транслира във вирусни 

репликазни полипротеини (pp1a и 1ab), които допълнително се разцепват от вирусни 

протеази до общо 16 неструктурни протеина. 

Въз основа на много от тези неструктурни протеини се формира комплекс за репликация 

и транскрипция (Replication-Transcription Complex - RTC). 

В процеса на репликация и транскрипция на генома, медиирани от RTC, геномната РНК 

с отрицателен sense (-sense) се синтезира и използва като шаблон за получаване на 

положителна (+sense) геномна РНК и субгеномни РНК. Нуклеокапсидният (N) 

структурен протеин и вирусната РНК се репликират, транскрибират и синтезират в 

цитоплазмата, докато други вирусни структурни протеини, включително S протеин, 

мембранен (M) протеин и обвивка (E) протеин, се транскрибират и след това се 

транслират в грубият ендоплазмен ретикулум (rough endoplasmic reticulum-RER) и 

транспортират до комплекса на Голджи. В RER и комплекса на Golgi, гликопротеинът 

на SARS-CoV-2 е подложен на ко-транслационна и пост-транслационна обработка, 

включително премахване на сигнален пептид, тримеризация, екстензивно гликозилиране 

и разцепване на субединицата. Впоследствие N протеинът се свързва с генетичната РНК 

с положителен sense, за да се превърне в нуклеопротеинов комплекс (нуклеокапсид), 

който заедно със S, M и E протеини, както и други вирусни протеини, се сглобява 

допълнително и последва от пъпкуване в лумена на Междинно отделение ER-Golgi (ER-

Golgi intermediate compartment-ERGIC) за образуване на зрели вириони. 

 

И накрая, зрелите вириони се освобождават от клетката гостоприемник в очакване на 

започването на нов жизнен цикъл.  

Бокс 2 РНК вируси с позитивен-sense 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sense_(molecular_biology)
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Позитивната (5′-до-3′) вирусна РНК ( positive-sense) означава, че определена вирусна 

РНК последователност може да бъде директно транслирана във вирусни протеини. 

Позитивно верижните РНК вируси (+ssRNA вируси) са група свързани вируси, които 

имат едноверижни геноми, направени от рибонуклеинова киселина с положителен  sense. 

РНК с положителен sense (за разлика от тези с отрицателен sense) има същия sense като 

иРНК. Следователно, геномът с положителен sense може да действа като иРНК (mRNA) 

и може да бъде директно транслиран във вирусни протеини от рибозомите на клетката 

гостоприемник. 

Някои вируси (напр. Coronaviridae) имат геноми с положителен sense, които могат да 

действат като иРНК и да се използват директно за синтезиране на протеини без помощта 

на допълнителна междинна РНК. Поради това тези вируси не се нуждаят от РНК 

полимераза, опакована във вириона. РНК вирусите с положителна верига кодират РНК-

зависима РНК полимераза (RNA-dependent RNA polymerase -RdRp), която се използва по 

време на репликация на генома за синтезиране на антигеном с отрицателен sense, който 

след това се използва като шаблон за създаване на нов вирусен геном с положителен 

sense. Следователно, РНК полимеразата ще бъде един от първите протеини, произведени 

от клетката гостоприемник, тъй като е необходима, за да може геномът на вируса да бъде 

репликиран. 

 

4.Ренин-ангиотензинова система (RAS) 

4.1 Състав на RAS 

Под действието на ренин в Ангиотензиногенът се превръща в Ang I (ангиотензин I). АСЕ 

или мастоцитната химаза разцепват  Ang I и Ang II. Ang II действа на сърдечно-съдовата 

система предимно чрез рецептора за ангиотензин тип 1 (AT1R) или чрез рецептора за 

ангиотензин тип 2 (AT2R).  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sense_(molecular_biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/RNA-dependent_RNA_polymerase
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Алтернативно, Ang II може да бъде разграден от карбоксипептидаза ACE2 или PCP 

(пролил карбоксипептидаза) до Ang 1–7 (ангиотензин 1–7). Ang 1–7 медиира защитни 

ефекти в тъканите чрез рецептора Mas (MasR) Ang 1–7 може да се образува 

допълнително чрез активността на ACE2 върху Ang I, образувайки Ang 1-9, който след 

това се разцепва или от ACE, или от NEP (неприлизин). 

 

4.2 Aнгиотензин II  

 

Ангиотензиногенът е малък пептиден хормон, който като част от ренин-ангиотензин- 

алдостеронова система (RAAS), участва в регулирането на кръвното налягане. Чрез 

действието на ренин, ангиотензиногенът се превръща в ангиотензин I (Ang I), който на 

свой ред, чрез АСЕ, се превръща във вазоконстриктиращия ангиотензин II (Ang II). ACE2 

превръща ангиотензин II в ангиотензин (1-7), ефектор на зависима от азотен оксид 

вазодилатация, който смекчава острото увреждане на белите дробове. 

Ang II осъществява ефекта си чрез два рецептора: AT1R (предимно) и AT2R. 

Ангиотензиновият рецептор се активира от вазоконстриктиращия пептид ангиотензин II. 

Активираният рецептор от своя страна се свързва с Gq/11 и Gi/o и по този начин активира 

фосфолипаза С и увеличава концентрациите на цитозолния Са2+, което от своя страна 

предизвиква активиране на PKС, Са2+/калмодулин кинази и други сигнални молекули. 

Активираният рецептор също инхибира аденилат циклазата и активира различни 

тирозин кинази.  

Ang II е основен хормон на стреса. Тъй като ARB (Angiotensin II Receptor Blockers) 

блокират AT1Rs, в допълнение към техните антихипертензивни ефекти, може да се 

считат за лечение на свързани със стреса разстройства. През 2008 г. се съобщава за 

забележителна отрицателна връзка между ARB и болестта на Алцхаймер (AD). 

Ретроспективен анализ на пет милиона регистри на пациенти в САЩ установи, че 

различните видове често използвани антихипертензивни лекарства имат много различни 

резултати при AD. Пациентите, приемащи ARB, са с 35–40% по-малко вероятно да 

развият АД, отколкото тези, използващи други антихипертензивни средства. 

4.3 Ang II и ACE2 

 

Необичайно висока активност на Ang II е ключов фактор, който определя тежестта на 

увреждането при пациенти с COVID-19.  

Ефектите на ACE2 директно се противопоставят на тези, индуцирани от ACE-Ang II- 

AT1R сигнализирането. 

 

Когато вирусът SARS-CoV-2 се свързва с ACE2, той пречи на ACE2 да изпълнява 

нормалната си функция поради намаляване на неговата активност. По този начин 

действието на ACE2 е „инхибирано“, премахвайки спирачките от сигнала на Ang II и 

предоставяйки повече Ang II за нараняване на тъканите: вазоконстрикция, нараняване на 

белите дробове, причинява възпаление, увеличаване на реабсорбцията на натрий и вода 

в бъбреците, фиброза, хипертрофия, повишени активни кислородни видове (ROS) и 

дисбиоза на червата. При пациенти с COVID-19 това „намалено спиране“ вероятно 

допринася за нараняване, особено на белите дробове и сърцето. 

 

В този смисъл ролята на лекарствата, които инхибират RAAS, (често предписваните 

антихипертензивни средства, напр. АСЕ инхибитори и ARB) при COVID-19 би трябвало 

да имат защитен ефект, въпреки, че има привърженици и за вредни  ефекти.  

Табл. 1 Действия на двете оси на ренин ангиотензиновата система (RAS) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Angiotensin_II_receptor_antagonist
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Орган/тъкан ACE-Ang II- AT1 ос ACE2-Ang (1-7)-Mas ос 

Кръвоносни съдове Вазоконстрикция  Вазодилатация  
Сърце  Хипертрофия, аритмия Анти-хипертрофичен, анти-

аритмичен ефекти 
Бъбреци  Възпаление, фиброза Противовъзпалителен, анти-

фиброзен ефекти 
Бели дробове Алергия, фиброза Анти-алергичен, анти-

фиброзен ефекти 
Мозък Исхемия  Намаление на исхемията 
Мастна тъкан Увеличена инсулинова 

резистентност 
Намалена инсулинова 

резистентност 

 

4.4 ACE2 - входен рецептор на SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 

Използвайки подобен на шип протеин на повърхността си, вирусът SARS-CoV-2 се 

свързва с ACE2 - като ключ в ключалка - преди влизане и заразяване на клетките. 

Следователно ACE2 действа като клетъчна врата/рецептор за SARS-CoV-1/2.  

4.4.1 Структура на ACE2 

ACE2 е трансмембранна металокарбоксипептидаза от тип I в рамките на ренин-

ангиотензиновата система (RAS), която играе ключова роля в регулирането на кръвното 

налягане, баланса на течностите и електролитите, жаждата, сърдечната/ бъбречната 

функция и растежа. ACE2 има приблизително 60% хомология с ACE, другия ключов 

ензим на RAS системата. ACE2 има извънклетъчен обърнат, изправен, облицован facing 

N-краен домейн и С-краен трансмембранен домейн с цитозолна опашка. N-терминалната 

част на протеина съдържа подобен на нокът протеазен домейн (Protease Domain-PD), 

докато С-крайният домейн е посочен като Collectrin-подобен домейн. Рецептор-

свързващият домейн (Receptor-Binding Domain-RBD) на SARS-CoV-2 се свързва с PD на 

ACE2, образувайки RBD-PD комплекс, различен от ACE2 каталитичното място. ACE2 

съществува в 2 форми, най-разпространа е мембранно-свързаната ACE2 (mACE2) и 

относително оскъдна е разтворимия-циркулиращ ACE2 (sACE2) (фиг. 4). 

 

 
 

 

4.4.2 Експресия на ACE2  

ACE2 присъства в епитела в носа, устата и белите дробове. ACE2 се експресира в горната 

част дихателни пътища (бокал goblet и ресничести епителни клетки). В белите дробове 



 7 

ACE2 е изобилен в пневмоцити тип 2, важен епителен клетъчен тип, присъстващ в 

алвеолите, където се абсорбира кислород и се отделя въглероден диоксид. Експресира се 

още в белодробната васкулатура, съдовата система (ендотелни клетки, мигриращи 

ангиогенни клетки и съдови клетки на гладката мускулатура), сърцето 

(кардиофибробласти, кардиомиоцити, ендотелни клетки, перицити и епикардни мастни 

клетки) и бъбреците (гломерулни ендотелни клетки, подоцити и епители клетки на 

проксимални тубулите). АСЕ2 също се експресира и функционира в локалния RAS 

(Renin-Angiotensin System)  на черния дроб (холангиоцити и хепатоцити), ретината 

(пигментирани епителни клетки, фоторецепторни клетки на пръчици и конуси и глиални 

клетки на Мюлер), ентероцити на червата, околокамерни органи на централната нервна 

система.  

ACE2 присъства при всички хора, но количеството може да варира при отделните 

индивиди и в различните тъкани и клетки. Някои данни сочат, че ACE2 могат да бъдат 

по-високи при пациенти с хипертония, диабет и коронарна болест на сърцето.  

 

4.4.3 Функция на ACE2 

 

Основната функция на ACE2 е да действа като противовес на ангиотензин-

конвертиращия ензим (ACE/ACE1). Докато АСЕ разцепва Ang I и го превръща във 

вазоконстриктора Ang II, ACE2 от своя страна отделя карбоксил-терминалната 

аминокиселина фенилаланин от Ang II (Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe) и го 

хидролизира във вазодилататора Ang (1-7), (H-Asp -Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-OH). Ang (1–

7) действа върху рецептора Mas и освен противовъзпалителен ефект играе роля при 

сърдечно-съдови заболявания чрез понижаване на кръвното налягане (вазодилатация) и 

чрез стимулиране на екскрецията на натрий и вода в бъбреците. ACE2 може също да 

разцепва множество пептиди, включително [des-Arg9]-брадикинин, апелин, 

невротензин, динорфин А и грелин. Липсата на ACE2 (при мишки) е свързана с тежко 

нараняване на тъканите в сърцето, белите дробове и други видове тъкани. 

Като трансмембранен протеин, ACE2 е идентифициран като ключов рецептор на 

целевите клетки за SARS-CoV (вирусът, който причинява ТОРС/SARS) инфекциите през 

2002/2003 г. Освен това, ACE2 служи като основна входна точка в клетките за други 

коронавируси, като HCoV-NL63 и SARS-CoV-2 (вирусът, който причинява COVID-19). 

Вирусът SARS-CoV-2 изисква ACE2, за да зарази клетките, но точната връзка между 

нивата на ACE2, вирусна инфекциозност и тежест на инфекцията не са добре разбрани. 

Въпреки това, освен способността си да свързва вируса SARS-CoV-2, ACE2 има защитни 

ефекти срещу увреждане на тъканите, като смекчава патологичните ефекти на Ang II. 

Когато количеството на ACE2 е намалено (при заемане на рецептора от вируса), хората 

могат да бъдат по-податливи на тежки заболявания от COVID-19. Това е така, защото е 

на разположение достатъчно ACE2, за да се улесни навлизането на вируса, но 

намаляването на наличния ACE2 допринася увеличение на Ang II, а то може да доведе 

до  възпаление, клетъчна смърт и органна недостатъчност, особено в сърцето и белия 

дроб. ACE2-медиираната сърдечно-съдова защита се губи след ендоцитоза на ензима със 

SARS-CoV-2 вирусните частици. Нивата на Ang II се повишават, а с това и активността 

AT1R за сметка на ACE2/Ang 1–7 активираните пътища. Това води до фиброза, 

хипертрофия, повишени активни кислородни видове (ROS), вазоконстрикция и дисбиоза 

на червата. 

 

5. Навлизането на SARS-CoV-2 в човешките клетки 

 

5.1 Участници в процеса 

Един особено добре разбран процес е навлизането на SARS-CoV-2 в човешките клетки. 

ACE2 функционира като входен рецептор на SARS-CoV-2. Неактивният CoV S протеин 

придобива както свързваща активност за клетъчни рецептори, така и функция за сливане 

https://en.wikipedia.org/wiki/SARS
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след разцепване на различни места, които могат да се осъществят от множество протеази 

на множество места в различни клетъчни отделения. Важно е, че в зависимост от щама 

CoV и клетъчния тип, CoV S протеинът се активира при специфична клетъчна 

локализация от една или няколко протеази на гостоприемника, като фурин, трипсин, 

катепсин L, TMPRSS2, TMPRSS4 или HAT. Използвайки пътища за активиране на 

повърхностни гликопротеини, активиращото разцепване се медиира от множество 

протеази на гостоприемниковите мембрани по два различни пътя: 1) на клетъчната 

повърхност или ранния ендозомен път, с използване на трансмембранни серинови 

протеази (напр. TMPRSS2 и про-протеин конвертаза фурин), или (2) късния ендозомен 

път, използващ катепсини. 

 

5.2 Зависимо от протеази проникване на SARS-CoV-2- ранен ендозомен път 

Силното свързване на шиповия S1 протеина на SARS-CoV и SARS-CoV-2 с ензимния 

домейн на ACE2 на повърхността на клетките води до ендоцитоза и транслокация както 

на вируса, така и на ензима в ендозоми, разположени в клетките. Този процес на 

навлизане изисква обработка (priming) на S протеина от трансмембранните серин 

протеази на гостоприемника Furin и TMPRSS2 (Transmembrane Protease, Serine 2 ). 

Разцепването на шиповия-S протеина от ко-рецепторните серинови протеази е от 

решаващо значение за инфекцията на SARS-CoV-2 на целевите клетки и 

разпространението на коронавируса в гостоприемника. TMPRSS2 разцепва и 

цитоплазмения домейн на АСЕ2. Този механизъм кара мембраната на вируса да се слее 

с мембраната на човешката клетка, но преди транспортирането на вириони в ендозомите 

на гостоприемника, позволявайки на вирусната геномна РНК да влезе в клетката, където 

може да се репликира и да улесни производството на нови вириони. Нарушаването на 

гликозилирането на S-протеина значително уврежда навлизането на вируса, което 

показва важността на взаимодействията на гликан-протеин в процеса. 

Последни данни показват, че за да влезе SARS-CoV-2 в клетките, нейният повърхностен 

гликопротеинов  шип (S) трябва да се разцепи на две различни места от протеази на 

гостоприемникa. Много протеази активират CoVs in vitro, като протеин конвертазата 

фурин, катепсин L и подобни на трипсин серинови протеази като трансмембранната 

серинова протеаза 2 (TMPRSS2), TMPRSS11A и TMPRSS11D. Сред тях TMPRSS2 и 

фурин играят основна роля в протеолитичното активиране на широк спектър от вируси. 

S шипът се активира чрез разцепване от фурин на мястото S1/S2 и TMPRSS2 на мястото 

S2'. Разцепването на двете места е задължително защото при инхибиране на една от 

протеазите S праймингът се блокира. Тези протеази следователно представляват 

потенциални лекарствени цели. Инхибиторите срещу двете протеази силно потискат 

репликацията на вируса в епителните клетки на човешките дихателни пътища. 

Комбинирането на различни инхибитори на TMPRSS2 с инхибитор на фурин MI-1851 

има синергичен ефект и то е по-ефикасно срещу редукцията SARS-CoV-2, отколкото 

еквимоларно количество от всеки един от тях. 

5.3 Независимо от протеази проникване на SARS-CoV-2- късен ендозомен път 

Ако на клетъчната повърхност не се експресират SARS-S-активиращи протеази, SARS-

CoV-2 може да влезе в човешки клетки, експресиращи ACE2 чрез друг механизъм. В този 

процес S шиповете на SARS се свързват с АСЕ2 и АСЕ2 рецепторният протеин набира 

клатрин, който инициира ендоцитоза на вируса. 

Cлед ендоцитоза, протонните помпи транспортират H+ йони в ендозоми, понижавайки 

вътрешното рН, позволявайки на ендозомата да започне процеса на превръщане в 

ендолизозома и разграждане на всичко вътре. Въпреки това, рН-зависимата цистеин 

протеаза катепсин L, присъстваща в ендозомите, се използва от SARS-CoV-2 за 

активиране на шиповите вирусни протеини, които позволяват на вируса да се слее с 



 9 

ендозомната мембрана и да освободи своята геномна РНК в клетката гостоприемник в 

подготовка за репликация и производство на повече вириони. 

 

Бокс 3 Механизъм на сливане на вирусни и клетъчни мембрани 

Проникването на вируса  зависи от свързването на повърхностната единица, S1, на 

шиповия  (S)  протеин с клетъчен рецептор, което улеснява прикрепването на вируса към 

повърхността на целевите клетки. S протеинът трябва да се разцепи на две места, S1/S2 

и S2', за да се предизвика сливане на вирусни и клетъчни мембрани по време на 

навлизането на вируса, за да се освободи вирусният геном в клетката гостоприемник  

 

 
 

Счита се, че разцепването на CoV S се извършва последователно, като разцепването на 

мястото S1/S2 се случва първо с последващото разцепване на мястото S2'. Фурин/Furin 

срязва S1/S2 мястото, докато TMPRSS2 разцепва на S2 'мястото. Двете протеази не могат 

да се компенсират взаимно  
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Инхибирането на фурин  или TMPRSS2  или едновременното инхибиране на двете 

протеази прави сливането на S протеин неактивно и предотвратява навлизането на 

вируса. 

Инхибирането на TMPRSS2 предотвратява експозицията на слетия пептид в N-края на 

S2' субединицата. Инхибирането на разцепването на фурин на мястото S1/S2 може 

директно да попречи на навлизането на вируса и сливането на мембраната чрез стерично 

блокиране на конформационни промени или може да предотврати излагането на мястото 

на S2' на TMPRSS2. 

 

6. Роля на ADAM17 

6.1 Характеристика и активиране на ADAM17 

Откритият през 1997 ADAM17 (A Disintegrin And Metalloproteinase domain 17), разцепва 

предшественика на pro-TNFα. ADAM17 може също да освобождава ектодомейните на 

мембранно закрепени цитокини, молекули на клетъчна адхезия, рецептори, лиганди и 

ензими, като АСЕ2. ADAM17 може да разцепи извънклетъчната юкстамембранна област 

на ACE2, което води до освобождаване на ектодомейн (който е каталитично активната 

част на АСЕ2) в извънклетъчната среда. Отделянето на ACE2 от ADAM17 е описано за 

първи път през 2005 г. sACE2 е резултат от протеолитично разцепване на mACE2 от 

TNFα конвертиращият ензим ADAM17 в процес, известен като отделяне (shedding), 

който управлява съотношението mACE2/sACE2. То е безспорно, но тълкуването на 

физиологичните последици от това са на два противоположни полюса.  

ADAM17-медиираното протеолитично разцепване на ACE2 се стимулира от 1) 

ендоцитозирани SARS-CoV-2 S-протеини. 2) Активирането на AT1R от повишени нива 

на Ang II също допълнително увеличава активността на ADAM17. 3) ADAM17 съответно 

също така разцепва своя първичен субстрат, освобождавайки разтворим TNFα в 

извънклетъчната област, където има авто- и паракринна функционалност. TNFα 

активирането на TNFR представлява трети път, повишаващ активността на ADAM17. 

TNFα заедно със системни цитокини, отделяни вследствие на инфекция с SARS-CoV-2 и 

във връзка със съпътстващи заболявания като захарен диабет и хипертония може да 

доведе до цитокинова буря. 

 

6.2 Хипотеза: Активираният ADAM17 увеличава нивата на разтворимия-

циркулиращ ACE2 (sACE2), който неутрализира SARS-CoV 2 

Според накои, стимулирането на отделянето на ACE2 води до високи нива на sACE2, 

което може да инхибира инфекциозността на вируса на SARS, инхибирайки 

репликацията му. sACE2 може да служи като конкурентен прихващач на вируса, 

намалявайки свързването на вирусните частици с mACE2 и, следователно, 

предотвратявайки вирусна инфекция.  

Напр., в клетъчни линии на недребноклетъчен рак на белия дроб естрадиолът повишава 

нивата на експресия и активността на ADAM17, с последващо по-голямо отделяне на 

ACE2 при жените, което може частично да обясни намалената честота на COVID-19 при 

жените в сравнение с мъжете. Белодробната експресия на ADAM17 благоприятства 

намалено съотношение mACE2/sACE2 и вероятно намалена инфекциозност. По същия 

начин, неотдавна се установи повишаване на концентрацията на sACE2 в плазмата при 

пациенти с белодробна артериална хипертония. 

Според поддържащите тази хипотеза, трябва да се обърне внимание  на активатори или 

индуктори на активността на ADAM17. Тромбинът стимулира ADAM17-медиираното 

отделяне чрез активиране на протеазно-активирания рецептор 1 (protease-activated 

receptor 1, който е  GPCR), въпреки неясния механизъм на активиране. p38 MAPK 

фосфорилира ADAM17 на T735 в цитоплазмената област, което води до активиране на 

ADAM17. Повишените нива на sАСЕ2 се получават в резултат на положително 

регулиране на AT1R от ADAM17, което намаля свързания с мембраната АСЕ2. 
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Проучвания върху животни демонстрират, че ARBs могат да регулират мембранния 

ACE2, докато ACE инхибиторите не могат, въпреки че ARBs могат да регулират 

ADAM17. Само по себе си, повишеният ACE2 може да увеличи навлизането на вируси, 

но заедно, ACE2 и ADAM17 отчитат повишен протеин sACE2, потенциално 

прихващайки коронавируса. Тази хипотеза изисква валидиране и допълнително 

проучване. 

 

6.3 Контрахипотеза: Активността на ADAM17 улеснява навлизането на SARS-CoV 

2 

Според други автори повишената активност на ADAM17 е вредна! Един от основните 

механизми за ARDS е развитието на цитокинова буря, включваща високи нива на IL-6 и 

TNFα. ACE2 може да бъде изрязан от повърхността на клетките от протеази, 

включително ADAM17 и това изглежда увеличава вирусна инфекция. ADAM17 също 

медиира освобождаването на TNF и IL-6 рецептор. Според тази хипотеза, 

инхибирането на ADAM17 ще намали ACE2 отрязването и навлизането на вируси, както 

и производството на цитокини. Налице е пилотно проучване и при успех, то ще бъде 

използвано за разработване на лекарства, за таргетиране на ADAM17. 

Активността на ADAM17 се модулира от цитоплазмената опашка на ACE2, улесняващо 

както навлизането на вируса, така и увреждането на тъканите чрез TNFα. 

ADAM17 е отговорен за значителното увеличение на ACE2.  Инфекцията с SARS-CoV-

2 може да доведе до увеличаване на отделящата активност на ADAM17, допринасяйки 

за бурен, макрофаг преобладаващ възпалителен отговор и намален капацитет за имунно 

наблюдение за вирусен клирънс. Според нови данни, тежкото увреждане на белия дроб 

при COVID-19 е свързано с по-високи нива на TNFα и IL-6, Т-клетъчна лимфопения и 

изтощение, хиперкоагулация и преобладаващ имунен отговор на макрофаги. Тази 

клинична картина е в съответствие с дисрегулацията на много от молекулните пътища, 

в които ADAM17 участва. 

Клетъчното проникване на SARS-CoV може да бъде подобрено при активиране на SARS-

S от ADAM17, който разцепва ACE2, което води до отделяне на sACE2. Тъй като 

нормалната експресия на mACE2 предпазва от нараняване белите дробове и нивата на 

mACE2 са намалени при SARS-CoV инфекция, се смята, че ADAM17 зависимото 

отделяне на ACE2 стимулира белодробната патогенеза. Докато функцията за 

стимулиране на навлизането на SARS-CoV от ADAM17 не е безспорна, то отделянето на 

TNFе безпорно, както и участието му заедно с IL-6 в патогенезата на цитокиновата 

буря. 

 

 

 

Бокс 4 Протеолитични ензими 

Протеолизата е от съществено значение в биологията. Повече от 2% от гените в 

човешкия геном кодират протеолитични ензими. Протеазите могат най-общо да бъдат 

класифицирани в седем големи групи (в зависимост от вида на аминокиселината, 

участваща като донор на протон за активиране на пептидната връзка, която трябва да се 

разцепи):  (1) серин протеази, (2) цистеин протеази, (3) треонин протеази, (4) аспартат 

протеази, (5) глутамат протеази, (6) металопротеази (обикновено с използване на Zn2+) и 

(7) аспартат лиази. В зависимост от разположението на  пептидната връзка, разцепена от 
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специфичния ензим, всяка група може да се подраздели на екзопротеази (краен остатък) 

или на ендопротеази (вътрешен остатък). 

Трипсиноподобните серинови протеази представляват главно суперсемейство. Добре 

установено е, че трипсиноподобните протеази са важни за много физиологични процеси 

като храносмилане, коагулация на кръвта, зарастване на рани и възпалителни реакции. 

Наскоро в суперсемейството на трипсина бе идентифицирани подгрупа от 

трансмембранни серинови протеази тип II (Type II Transmembrane Serine Proteases-

TTSP). Всички TTSP се състоят от N-терминална цитоплазматична опашка, 

трансмембранен домейн с един обхват и извънклетъчна област, която съдържа различни 

протеинови модули и С-краен серинов протеазен домейн. За разлика от трипсина, който 

е секретиран протеин, TTSP са закотвени на клетъчната повърхност чрез техните 

трансмембранни домейни. 

При хората има 17 идентифицирани TTSP към днешна дата. Въз основа на техните 

извънклетъчни протеинови домейни, човешките TTSP могат да бъдат разделени на 

четири подгрупи: 1) Human Airway Trypsin (HAT)-like protease/Differentially Expressed 

in Squamous cell Carcinoma (DESC), 2) Hepsin/TMPRSS (Transmembrane Protease/Serine), 

3) matriptase и 4) corin. Подгрупата HAT/DESC на човешките TTSP има пет членове: 

HAT, DESC, TMPRSS11A, HAT-like 4 (HAT-L4) and HAT-like 5, всички те имащи 

подобна домейна подредба. Много от тези TTSP играят важна роля в здравето и 

болестите. 

 
 

7. Apelin/APJ трансдукционен път и SARS-CoV инфекцията 

 

APJ е GPCR рецептор,  открит през 1993г като орфан рецептор (с неизвестен лиганд) по 

време на търсене на  подтипове на вазопресиновия рецептор. APJ има 54% хомология с 

AT1R в хидрофобната трансмембранна област, но не свързва Ang II. През 1998г. е 

изолиран лиганд за APJ рецептора-апелин/apelin. Генът на апелин кодира препроапелин 

от 77 аминокиселини (апелин-77). Различни биоактивни изоформи на апелин са 

получени от апелин-77, включително апелин-55, апелин-36, апелин-17, апелин-13 и 

апелин-12. Активирането на апелиновия рецептор има хипотензивен ефект (индуцира 

освобождаването на NO) и стимулира ангиогенезата (активира ERKs, Akt и  p70S6 

киназите). Предполага се съществуването на баланс между Ang II (повишаване на 

кръвното налягане) и апелин (понижаване на кръвното налягане). Апелин предпазва от 

остра белодробна травма (ALI-Acute Lung Injury) и ARDS чрез потискане на NF-κB- и 

NLRP3 инфламазома-медиирани възпалителни реакции и секрецията на IL-1β и IL-18 от 

клетките. Apelin също инхибира оксидативното увреждане, предизвикано от 

митохондриални ROS и митохондриалната апоптоза. 
Нови терапевтични стратегии за пациенти с белодробно увреждане или сърдечно-съдови 

усложнения/коагулопатии при  COVID-19 се свързват с остта Apelin/APJ. 

Апелинът/Apelin или неговите рецепторни агонисти са от голямо потенциално лечение 

за COVID-19 чрез потискане на производството на ACE, Ang-II, както и на AT1R, 

същевременно повишавайки ACE2. Тези лекарства имат потенциал да подобрят острото 

увреждане на белите дробове и сърдечно-съдовите/коагулопатичните усложнения при 

COVID-19, които съпътстват повишеното съотношение Ang-II/Ang (1–7). 

8. Терапевтични подходи 

Превантивните мерки са най-добрата стратегия при COVID-19. Терапевтичните 

подходи се базират на досегашните поднания за структурата и мепанизма на действие на 

SARS-CoV-2 и усложненията, които причинява. Ваксината е водещ метод за 

неутрализиране на SARS-CoV-2. Инхибирането на проникването на SARS-CoV-2 е 

атрактивна терапевтична цел. Молекулите, участващи в жизнения цикъл на SARS-CoV-
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2 също могат или са подложени на терапевтично третиране. Особено внимание изисква 

проблемът с лечение на усложненията, които често са причина за летален изход. 

8.1 Ваксини 

Безопасната и ефикасна ваксина е основен терапевтичен подход и представлява един от 

най-добрите начини за справяне с COVID-19. Към момента на написването на тази статия 

вече се изготвят имунизациионни календари в редица страни, като в Англия се очаква 

ваксинирането да започне още през декември 2020. Общоприето е, че S протеинът на 

SARS-CoV-2 е най-обещаващият имуноген за производство на защитен имунитет, но е 

вероятно той да мутира за да избегне антителата на гостоприемника, което трябва да се 

има предвид при осигуряването на оптимален имунен отговор. 

Оптимизмът, че ефикасна ваксина е възможна идва и от нарастващия брой 

неутрализиращи моноклонални антитела с висока активност, насочени към 

гликопротеина S на SARS-CoV-2 S,  изолирани от много реконвалесциращи донори. 

Същото важи и за  хуманизирани мишки, някои от които антитела са показали, че 

осигуряват защита срещу SARS-CoV-2.  

Антителата срещу SARS-CoV, неутрализират кръстосано SARS-CoV-2. При пациенти с 

реконвалесцентен SARS, антитела (най-вече срещу протеина S) могат да бъдат открити 

дори 24 месеца след инфекцията. Освен това експерименталните ваксини срещу 

ТОРС/SARS, включително рекомбинантен S протеин и инактивиран вирус, произвеждат 

антитела. Антитела срещу SARS-S, могат да предложат известна защита срещу SARS-

CoV-2 инфекция, което може да е от значение за контрола на огнището. 

8.2 За и против ACE инхибиторите и ARB 

8.2.1 Какво представляват АСЕ инхибиторите? 

ACE/ACE1 е друг протеин, който също се намира в тъкани като белия дроб и сърцето, 

където присъства ACE2. Ензимът АСЕ произвeжда  Ang II, превръщайки  Ang I в Ang II. 

Лекарствата, които инхибират действията на ACE1, се наричат ACE инхибитори 

(рамиприл/ramipril, лизиноприл и еналаприл). Тези лекарства блокират действията на 

ACE1, но не и на ACE2. АСЕ инхибиторите намалят образуването на Ang II, който иначе 

би взаимодействал с AT1R, за да предизвика увреждане на тъканите и възпаление. 

Всъщност ACE1 и ACE2 имат връзка „ин-ян“; ACE1 увеличава количеството на Ang II, 

докато ACE2 намалява Ang II. 

Чрез инхибиране на ACE1, ACE инхибиторите намаляват нивата на Ang II и 

способността му да повишава кръвното налягане и увреждането на тъканите. АСЕ 

инхибиторите обикновено се предписват на пациенти с хипертония, сърдечна 

недостатъчност и бъбречни заболявания. 

8.2.2 Блокери на рецептора на Ang II 

ACE2 е жизненоважен елемент в RAAS (ренин-ангиотензин-алдостеронова система), 

която е от решаващо значение за регулирането на процеси като кръвно налягане, 

зарастване на рани и възпалението. Основната роля на ACE2 е да разгражда Ang II до 

молекули, които противодействат на вредните ефекти на Ang II, но ако вирусът заема 

ACE2 ‘рецептора’ на повърхността на клетките, тогава неговата роля е притъпена. Това 

води до увеличени нива на Ang II. Антагонистите на рецепторите на Ang II, известни 

също като блокери на ангиотензин рецепторите (Angiotensin Receptor Blockers-ARB), се 

използват за предотвратяване на свързването на Ang II върху неговите рецептори. ARB 

блокират взаимодействието на Ang II с неговия рецептор, AT1R и теоритично би 

трябвало да имат положителен ефект за неутрализиране на вредните ефекти на Ang II. 
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8.2.3 Лечение на хипертонията с ACE инхибиторите и ARB и COVID-19 

Тъй като АСЕ2 е входна врата за SARS-CoV-1 и 2,  това накара някои да предположат, 

че намаляването на нивата на АСЕ2 в клетките може да помогне в борбата с инфекцията. 

От друга страна е доказано, че АСЕ2 има защитен ефект срещу индуцирано от вируса 

увреждане на белия дроб чрез увеличаване на производството на вазодилататора 

ангиотензин 1–7. Освен това, според проучвания, проведени върху мишки, 

взаимодействието на протеина на короната на коронавируса с ACE2 предизвиква спад в 

нивата на ACE2 в клетките чрез интернализация и разграждане на протеина и 

следователно може да допринесе за увреждане на белите дробове. 

В гризачи, както ACE инхибиторите, така и ангиотензин II рецепторните блокери (ARB), 

които се използват за лечение на високо кръвно налягане, повишават експресията на 

ACE2, което може да повлияе на тежестта на коронавирусните инфекции. 

Систематичен преглед и мета-анализ от 2012 г., установяват, че „употребата на АСЕ 

инхибитори е свързана със значително 34% намаляване на риска от пневмония в 

сравнение с контролите“. Освен това, "рискът от пневмония също е намален при 

пациенти, лекувани с АСЕ инхибитори, които са били с по-висок риск от пневмония, по-

специално тези с инсулт и сърдечна недостатъчност." Изследване от април 2020 г. на 

пациенти, хоспитализирани в провинция Хубей в Китай, установява смъртност от 3,7% 

за пациенти, страдащи от хипертония и приемащи АСЕ инхибитори или ARB. 

Смъртността е сравнена с 9,8% на хоспитализираните пациенти с хипертония, които не 

приемат такива лекарства, което предполага, че АСЕ инхибиторите и ARB не са вредни 

и могат да помогнат срещу коронавируса. Въпреки липсата на убедителни доказателства, 

някои се застъпват-за, други-против спирането на лечението с ACE инхибитор или ARB 

при пациенти с COVID-19 с хипертония. Множество професионални сдружения и 

регулаторни органи обаче препоръчват продължаване на стандартната терапия с АСЕ 

инхибитор и ARB. 

АСЕ инхибиторите (напр. Captopril) често се използват за намаляване на образуването 

на по-мощния ангиотензин II. АСЕ разцепва редица други пептиди и в това си качество 

е важен регулатор на системата кинин-каликреин, тъй като такова блокиране на АСЕ 

може да доведе до странични ефекти. 

В момента се изследва ефикасността на АСЕ инхибитора ramipril  в сравнение с плацебо 

за намаляване на смъртността на пациенти, приети с COVID-19 за интензивно лечение и 

такива с нужда от механична вентилация. 

Директните ренинови инхибитори (aliskiren и изследваният remikiren) могат да се 

използват и при хипертония.  

 

8.3 Рекомбинантен човешки ACE2  

Проучване in vitro, фокусирано върху ранните стадии на инфекцията, установи, че 

човешки рекомбинантен разтворим ACE2 (hrsACE2) намалява периода на 

възстановяване от SARS-CoV-2.  

Рекомбинантният човешки ACE2 (APN01) е разработен през 2010 г. и потенциално може 

да неутрализира вируса и да предпази от остро нараняване на белите дробове. Доказано 

е, че е безопасен и намалява нивата както на ангиотензин II, така и на IL6 във фаза II 

проучване на остърия респираторен дистрес синдром. Той се изследва в Китай при тежък 

COVID-19. 

 

8.4 Инхибитори на TMPRSS2, Furin и Cathepsin L 

Някои коронавируси, напр. както коронавирусът на SARS от 2003 г., така и SARS-CoV-

2 се активират от TMPRSS2 и по този начин могат да бъдат инхибирани от инхибиторите 

на TMPRSS2. "SARS-CoV-2 използва SARS-CoV рецептора ACE2 за влизане и 

сериновата протеаза TMPRSS2 за S priming. Инхибирането на TMPRSS2 и Furin, 

предотвратява сливането на S протеина с плазмената мембрана, а инхибирането на 

https://en.wikipedia.org/wiki/Captopril
https://en.wikipedia.org/wiki/Aliskiren
https://en.wikipedia.org/wiki/Remikiren
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Cathepsin L блокира отделянето на ендозомните вируси, които се лизират напълно в 

ендолизозомите.  

Инхибиторът на TMPRSS2, одобрен за клинична употреба, блокира влизането и може да 

представлява вариант за лечение. Един експериментален кандидат като инхибитор на 

TMPRSS2 за потенциална употреба срещу грипни и коронавирусни инфекции като цяло, 

включително тези преди появата на COVID-19, е муколитично лекарство за кашлица 

бромхексин/bromhexine. То се купува без рецепта (OTC-Over-The-Counter) в повечето 

страни и се изследва като възможно лечение на самия COVID-19. 

Два протеазни инхибитора (camostat, в концентрация 0,1–10 µg/ml и nafamostat, в 

концентрация 0,01–1 µg/ml) инхибират репликацията на коронавирус в епителните 

клетки на човешките дихателни пътища, показвайки адитивен ефект в комбинация с 

интерферон. Camostat mesilate (CM), инхибитор на TMPRSS2 е разработен в Япония 

като серин протеазен инхибитор през 80-те години и се прилага за терапията за остри 

симптоми на хроничен панкреатит и се използва за лечение на следоперативен 

рефлуксен езофагит от 1994 г. CM блокира разпространението и патогенезата на SARS-

CoV в патогенен модел на мишка и се очаква да покаже подобен ефект при MERS-CoV. 

CM блокира активноста на TMPRSS2 и инхибира навлизането на SARS-CoV в 

белодробните клетките. Тази добре поносима терапия е предложена като лечение за 

предотвратяване на активирането на шиповите SARS-CoV-2 протеини, като по този 

начин се инхибира навлизането в клетките и контролира инфекцията. Към днешна дата, 

обаче, има малко клинични данни за употребата на лекарството при блокиране или поне 

намаляване на вирусното разпространение и патогенезата на CoVs; следователно се 

очакват по обхватни клинични изпитвания при хора. 

Теоритично, инхибирането на тези протеази би трябвало да е чудесен терапевтичен 

подход. 

Бокс 5 TMPRSS2 и Furin 

TMPRSS2 е трансмембранна серинова протеаза от тип II (TTSP), която се експресира 

преференциално в няколко епителни тъкани, като простата, бъбреци, дебело черво, 

тънки черва, панкреас и бели дробове. TMPRSS2 също се експресира в сърдечния 

ендотел, бъбреците и храносмилателните тъкани, които наистина са целеви тъкани за 

SARS-CoV-2 инфекция. През 2006, TMPRSS2 бе идентифицирана като вирус-активирана 

протеаза, която срязва повърхностния гликопротеин  HA на човешките грипни вируси 

тип А. TMPRSS2 активира сливащите протеини (fusion proteins) на редица други 

респираторни вируси, като човешки метапневмовирус, човешки парагрипни вируси и 

CoVs, включително SARS-CoV и MERS-CoV in vitro. Физиологичната роля на TMPRSS2 

все още е неизвестна, въпреки че е доказано, че експресията на TMPRSS2 при рак на 

белия дроб и рак на простатата е андроген-зависима.  

Убиквитерната протеаза Furin (PACE/PCSK3) е прототипът на Subtilisin-/Kexin-like 

Proprotein Convertase (PCSKs), кодирана от транскрипционна единица в горната част на 

c-fes/fps прото-онкогена. Furin е трансмембранна високоспецифична ендопротеаза тип I, 

която разцепва предшествениците на много секретирани протеини по време на 

транспортирането им по конститутивния секреторен път. 

 

 

 

 

Бокс 6 Бромхексин хидрохлорид 

Бромхексин хидрохлоридът (Bromhexine Hydrochloride-BRH) е одобрен в много страни 

като често използван отхрачващ препарат без рецепта за възрастни и деца и се продава 

от 1963 г. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bromhexine
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BRH инхибира протеазата TMPRSS2, а с това и проникването на вируса в клетката. Това 

означава, че ще е ефективен за профилактика или в ранните стадии на заразата. 

 

Предлага се използване на BRH 8 mg два или три пъти дневно като профилактична или 

терапевтична мярка по време на пандемията на COVID-19. 

 

Смята се, че целевата клетъчна концентрация на BRH трябва да е  около 308.62 ng/ml за 

ефикасно инхибиране на TMPRSS2. В клиничната практика, за да се постига 

необходимата концентрация на лекарството в кръвта, пероралната доза бромхексин 

хидрохлорид трябва да е  96 mg на ден (3 по 32 mg). 

 

Ранното приложение на перорален BRH намалява приема в интензивни отделения, 

интубацията и смъртността при пациенти с COVID-19.  

 

BRH таблетките могат потенциално да имат благоприятен ефект при пациенти с COVID-

19, особено за тези с белодробно или чернодробно увреждане. 

 

Страничните ефекти (SE) при третиране с BRH таблетки 96 mg на ден/14 дни включват 

леки стомашно-чревни нарушения и алергични реакции, които са редки. 

 

BRH е достъпно (евтино!) лекарство, почти без странични ефекти, което може лесно да 

се прилага навсякъде с огромен положителен ефект върху общественото здраве и 

световната икономика. 

 

 

8.5 Потенциални антивирусни модулатори на възпалението 

Тежкият COVID-19 често включва абнормен възпалителен отговор и комбинирането на 

антивирусно и противовъзпалително лечение е възможно средство за намаляване на 

тежестта на заболяването. Напр. антивирусните лекарства (инхибиране на Numb-

Associated Kinases-NAKs; да не се бърка с NAK-NF-κB-Activating Kinase), и лекарства 

смекчаващи  възпалението (инхибиране JAKs). Такива лекарства са baricitinib, tofacitinib 

и ruxolitinib.  Инхибитори на  NAKs, JAKs и др. са:  AAK1  (Q2M2I8),  BIKE  (Q9NSY1),  

GAK  (O14976), JAK1 (P23458),  JAK2 (O60674),  JAK3  (P52333)  и TYK2  (P29597). 

Фостаматиниб/fostamatinib, обаче, е единственото лекарство, инхибиращо всички 

гореспоменати протеини. 

NUMB е мембранно свързан протеин, който играе роля в определянето на клетъчната 

съдба по време на развитието. NUMB е свързан с EPS15, LNX1 и NOTCH1, а MDM2 

индуцира неговото разграждане по протеазомно зависим начин. 

AAK1 (Adaptor-Associated protein Kinase 1 /AP2-Associated protein Kinase 1) участва в 

клатрин-медиираната ендоцитоза.   

  

BIKE (BMP-2-Inducible Kinase). BMPs (Bone morphogenic proteins ) играят ключова 

роля в скелетното развитие и моделиране. 

GAK (Cyclin G-Associated Kinase) e серин/треонин киназа, кодирана в хора от GAK гена. 

 

8.6 Инхибитори на Tumour necrosis factor-α 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinase
https://en.wikipedia.org/wiki/Bone_morphogenic_protein
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TNF (Тumour Necrosis Factor) се състои от 19 членове на трансмембранни протеини тип 

II, които могат да бъдат освободени от клетъчната мембрана чрез извънклетъчно 

протеолитично разцепване (ADAM 17) и да функционират като цитокини. TNFɑ се 

произвежда от макрофаги, моноцити, ендотелни клетки, неутрофили, гладкомускулни 

клетки, активирани лимфоцити, астроцити и адипоцити. 

TNFR1 (първичен рецептор за TNFα) се експресира от всички клетъчни типове и по този 

начин е отговорен за плейотропните ефекти на този цитокин. TNFα има разнообразни 

функции, като стимулира експресията на гени за растежни фактори, цитокини, 

транскрипционни фактори и рецептори. TNFα играе централна роля в цитокиновата буря 

(CS). При COVID-19 TNFα е важна характеристика на влошаването на състоянието на 

пациента, като се увеличава при пациентите в отделения за интензивно лечение (ICU-

Intensive Care Unit) в сравнение с тези в не-интензивни отделения. По-нататъшно 

сравнение между пациенти в ICU и тези, които не са в интензивни отделения, показва, 

че концентрациите на TNFα, IL-2, IL-7 и IL-10, GCSF (Granulocyte-Colony Stimulating 

Factor), индуциран от IP10 (Interferon gamma-induced Protein 10), MCP1, MIP1A 

(monocyte chemoattractant protein-1 and 1A) в плазмата са увеличени при пациенти в ICU 

(винаги в тежка група). Тези цитокини вероятно водят до активиран Т-хелпер-1 (Th1) и 

активиран Т-хелпер-2 клетъчен отговор. 

Повишени възпалителни цитокини [като TNFα и IL-6] се наблюдават при пациенти с 

COVID-19, особено в тежката група. Феноменът на цитокинова буря (cytokine storm) 

може да бъде централният индуктор на апоптоза на алвеоларните епителни клетки, което 

води до бързо прогресиране при пациенти с тежка група. Предвид сходствата на 

клиничните характеристики и патогенезата между токсичната епидермална некролиза 

(Toxic Epidermal Necrolysis-TEN) и COVID-19, се предполага, че приложението на 

etanercept, инхибитор на TNFα, може да смекчи прогресирането на заболяването при 

пациенти с тежка група COVID-19 чрез потискане на системните авто-възпалително 

отговори. 

 

8.7 Инхибитори на EGFR  
Рецепторът на EGF (EGFR) е протеин, участващ в тъканната фиброза, поради ролята му 

в TGF-β1 зависимата фибробластно-миофибробластна диференциация. 

През  2017 се предположи, че инхибирането на EGFR сигнализирането предотвратява 

прекомерни фиброзни реакции и по този начин намалява увреждането на белите дробове 

по време на инфекции с ТОРС/SARS. Трябва да се имат предвид осем одобрени 

инхибитори на EGFR - brigatinib,  afatinib,  osimertinib,  fostamatinib,  dacomitinib,  

neratinib,  vandetanib  и panitumumab. 

 

8.8 Инхибитори на калмодулин  
Калций-свързващият протеин калмодулин се свързва с цитоплазмената опашка на АСЕ2 

и играе решаваща роля в регулиране присъствието на АСЕ2 на клетъчната повърхност.  

 

8.9 Quercetin  

Кверцетинът е полифенолен биофлавоноид, открит в много растения и е с 

противовъзпалителни и антивирусни свойства. Кверцетинът е конкурентен инхибитор за 

АТР-свързващото място на много тирозин кинази, както и на серин/треонин кинази като 

РKC и CK2 (CK2 субединицата). Кверцетинът е силен катепсинов инхибитор с IC50 

в ниския микромоларен диапазон. 

 Кверцетинът вече е предложен като възможно терапевтично средство за смекчаване на 

тежестта на SARS-CoV-2 инфекция, тъй като кверцетин променя експресията на 30% от 

човешките протеини, които са мишени на SARS-CoV-2 протеини. 

Нуклеокапсидът N на SARS-CoV-2 тясно взаимодейства с две субединици на CK2, а 

освен това и със стрес протеиновите гранули G3BP1 и G3BP2, както и с други мРНК-

свързващи протеини на гостоприемника, включително mTOR-регулирания 
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транслационен репресор LARP1 и иРНК на decay factors UPF1 и MOV10. 

Манипулирането на стрес гранулата и свързаната с нея РНК биология е често срещано 

сред Coronaviridae и се смята, че образуването на стрес гранули е предимно антивирусен 

отговор. Стимулирането на агрегацията на G3BP от eIF4A инхибитори може частично да 

обясни тяхната антивирусна активност. Всички коронавирусни иРНК разчитат на cap-

зависима транслация, за да произвеждат своите протеини, процес, усилен от SARS-CoV 

N протеина. Основните съставни компоненти на eIF4F-комплекса - cap -свързващия 

протеин  eIF4E, скеле-протеинът eIF4G и DEAD-бокс хеликазата eIF4A - са терапевтични 

цели на коронавирусите. Вирусна транслация може да е терапевтична цел чрез 

инхибиране на образуването на комплекс eIF4F или взаимодействията между вирусни 

протеини N, NSP2 или NSP8 и транслационната машина.  

 

Бокс 7 Кверцетин - съдържание в различни продукти 

 

Елда (8г/100г!? или 750мг) 

Обвивките на лук и чесън 4г/100г! 

Пресен копър - 55мг/100г 

Сурови листа на кориандър - 53мг/100г 

Суров бъз - 42мг/100г (според други 27мг) 

Обикновен кресон - 30мг/100г  

Червен лук - 20мг/100г (според други 181мг!) 

Ябълки - 10мг/100г 

Боровинки - 7.67мг/100г (ягоди, малини, капини...) 

Вишни - 2.29мг/100г 

Зелен чай - 1.69мг/100г (според други 200-300мг!) 

Черен чай - 250 мг/100г 

Домати - 0.58мг/100г (според други 15.8мг!) 

Още - грозде, цитрусови плодове, броколи, червено вино, зеле... 

Кверцетинът е цинков йонофор и може да предизвика високи концентрации на цинк, при 

които се инхибира репликацията на РНК тип вируси като SARS-CoV-2. Цинкът блокира 

РНК-зависима РНК-полимераза (RdRp), който е критичен ензим за вирусната РНК-

репликация. 

Препоръчителна дневна доза от 15-40мг.  

Препоръчително добавяне на кверцетин към режима на лечение на Covid-19 в доза 250-

500мг на ден. 

NB! В литературата съществуват съществени разлики в количествата кверцетин в едни 

и същи продукти, но горепосочените винаги са сред водещите.  

 

8.9 Други одобрени от FDA лекарства 

Виртуалният скрининг на 1930 одобрени от FDA лекарства, последван от анализ на 

молекулярната динамика, прогнозира, че ритонавир и налоксегол /ritonavir и naloxegol/ 

блокират свързването на S протеина на SARS-CoV-2 с човешкия АСЕ2 рецептор, много 

по-ефективно от лекарства, подложени на клинични изпитвания, включително 

ремдесивир, лопинавир, софосбувир и даклатасвир (remdesivir, lopinavir, sofosbuvir и 

daclatasvir). 

Антивирусният агент Ремдезивир/Remdesivir е широкоспектърен нуклеотиден аналогов 

инхибитор на РНК-зависимата РНК-полимеразата (RdRp-RNA dependent RNA 

polymerase), който прекъсва репликацията на РНК. Първоначално разработен за лечение 

на Ебола, е доказано, че има in vitro активност срещу SARS-CoV-2 и за предотвратяване 

и намаляване на тежестта на заболяването при MERS коронавирус в примати. 

Резултатите от клинични проучвания при пациенти с тежък COVID-19 са противоречиви 

- от клинично подобрение при 68%  пациентите, до  липса на статистически значими 



 19 

клинични ползи. За потвърждаване на данните ще е необходимо по-голямо проучване. 

Засега мненията за ползата от Ремдезивир са на двата полюса. 

 

Хлорохин/Chloroquine (антималариално лекарство) и хидроксихлорохин/ 

hydroxychloroquine (ревматоиден артрит и системно лечение на лупус еритематозус) 

блокират навлизането на SARS-CoV-2 in vitro при подобни концентрации, които се 

постигат при лечение на ревматоиден артрит. Рекламираният в началото на пандемията 

препарат лично от Доналд Тръмп към настоящия момент е категорично отхвърлен като 

безполезен, даже вреден. Той се свързва с повишен риск от смърт при пациенти с 

коронавирус, наред с други рискове за здравето. 

 

Tocilizumab и sarilumab са антагонисти на IL6 рецепторите, използвани при лечението 

на ревматоиден артрит, а Tocilizumab също има индикации за лечение на синдрома на 

отделяне на цитокини, който се наблюдава при терапия с химерни антигенни Т-клетъчни 

рецептори. Това може да са потенциални терапии за пациенти с COVID-19, които 

показват елементи на цитокинова буря или вторична хемофагоцитна лимфохистиоцитоза 

със значително повишени нива на IL6, феритин, D-димер и hs-cTnI. Tocilizumab е 

използван с успех при пациенти с тежък COVID-19 и клиничните проучвания 

продължават.  

8.10 Baricitinib при „цитокинова буря“ 

При остро увреждане на белите дробове и ARDS, решаваща e ролята на синдрома на 

освобождаване на цитокини (Cytokine Release Syndrome-CRS), наричан още „цитокинова 

буря“ (“cytokine storm”). Поради тази причина, в допълнение към антивирусната терапия, 

се използва  Baricitinib, който е перорален, селективен и обратим инхибитор на JAK1 и 

JAK2, които участват във възпалителната каскада на производство на цитокини. Той 

потиска възпалителните имунни реакции и е одобрен за индикации като ревматоиден 

артрит (RA). Предполага се, че в допълнение към потенциалната инхибиторна активност 

на цитокините, Baricitinib инхибира ACE2-медиирана ендоцитоза на SARS-CoV-2. 

Пациентите, лекувани с Baricitinib, са имали значително намаляване на серумните нива 

на IL6, IL1β и TNFα, бързо възстановяване на честотите на циркулиращи Т и В клетки и 

повишено производство на антитела срещу S протеина на SARS-CoV-2. При тях се 

отбелязва намаляване на необходимостта от кислородна терапия и прогресивно 

увеличаване на съотношението P/F (PaO2, парциално налягане на кислород/FiO2, 

фракция на вдишан кислород). 

8.11 Протеин кинази модулиране от SARS-CoV-2. Роля на казеин киназа 2 

Човешкият геном кодира 518 кинази, като за част от тях не се знае функцията им. При 

изследване на 97 кинази, за които се знае най-много се установи, че  SARS-CoV-2  засяга 

49. При съпоставяне на списък с фосфорилирани протеини в здрави клетки и такъв с 

фосфорилирани протеини в заразени клетки се определи кои кинази SARS-CoV-2   

използва за възпроизвеждане. Някои от по-интересните включват CK2, която участва в 

контролирането на формата на клетката,  няколко кинази от p38/MAPK сигналния път,  

който контролира възпалителните реакции в нашето тяло (вкл. цитокиновата буря). 

Инфекцията със SARS-CoV-2 драматично пренарежда фосфорилирането на протеини на 

вируса и гостоприемника.  Активират се CK2 и p38 MAPK, производство на различни 

цитокини.  Стимулирането на p38 MAPK и инхибирането митотичните кинази води до 

спиране на клетъчния цикъл.  
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CK2 е уникална, свързана с доброкачествения и злокачествения растеж (призната за 

туморен маркер) серин/треонин протеин (в някои случаи и тирозин) киназа, тетрамерна, 

с неизвестен механизъм на регурация (!), въпреки че е първата установена киназна 

активност през 1954г. Лично аз не знам хиперпролиферативно състояние, при което 

активността на CK2 (увеличен протеинов синтез!) да не е увеличена. Това я прави 

атрактивна антиракова терапевтична цел.  

Silmitasertib (CX-4945) е малка молекула, инхибитор на СК2. Silmitasertib е малка 

молекула, инхибитор на СК2. Проучване от фаза I/II показва, че Silmitasertib води до 

стабилно заболяване и удължава продължителността на лечението при пациенти, които 

не реагират на стандартната терапия. Доказано е, че комбинацията на Silmitasertib с 

агенти, увреждащи ДНК (gemcitabine-Gemzar) плюс цисплатина (Platinol) подобрява 

синергично ефикасността на лечението на холангиокарцином (Сholangiocarcinoma-

CCA). SARS-CoV-2. Към днешна дата са завършени три изпитвания на Фаза I на 

Silmitasertib при пациенти с рак. Понастоящем има едно текущо проучване на фаза I и 

две текущи проучвания на фаза II на Silmitasertib. Silmitasertib е безопасен и се понася 

добре при хора. Освен него се разработва и Pidnarulex (CX-5461), като клиничните 

изпитвания за двата инхибитора на СК2 продължават в Австралия, Канада, САЩ, Корея 

и Тайван. 

Вирусите и ракът всъщност имат повече общи неща, отколкото се е смятало.  Ракът е по 

същество неправилно функциониране на клетъчната машина, което причинява 

неубоздана пролиферация на избягали клетки. Вирусите също променят функцията на 

клетъчната машина - макар и нарочно - но вместо да предизвикат клетъчен растеж, 

машината е пренасочена да произвежда повече вируси.  

Не е изненадващо, че за тази си цел вирусите поемат контрола над много кинази. 

Инфекцията с SARS-CoV-2 индуцира драстично увеличение на растежа на малки 

тръбички, които се простират от повърхността на клетката, наречени филоподии 

(filopodia). Те са значително по-дълги и по-разклонени, отколкото в незаразените клетки. 

СК2 става много по-активна по време на коронавирусната инфекция и участва в растежа 

на филоподиите, които съдържат високи концентрации на SARS-CoV-2, както и CK2, 

която се регулира положително от вируса. Тези поникнали пипала заразените клетки 

могат да пробият дупки в близките клетки и да прехвърлят болестта върху тях. Под 

микроскоп изглежда, че клетката има плътна коса. SARS-CoV-2 може да използва тези 

дълги клетъчни израстъци,  като вирусни магистрали, за да приближи нови вируси до 

съседните клетки, като по този начин улесни инфекцията. Silmitasertib демонстрира 

мощна антивирусна активност при третиране на COVID-19, инхибирайки CK2, която 

стимулира разпространяващите вируса филоподийни тръби. 

Установено е, че CK2 се стимулира и при други вирусни инфекции и има различни роли 

в инфекциозни цикли на различни вируси. CK2 понижава образуването на гранулата на 

стреса, което е свързано със засилена вирусна репликация при други коронавирусни 

инфекции.  

Фармакологичното инхибиране на p38, CK2, CDK, AXL и PIKFYVE кинази притежава 

антивирусна ефикасност, представляваща потенциални терапии с COVID-19. 

 

8.12 Мелатонин 

Мелатонинът увеличава толерантността към вируса и намалява увреждането на тъканите 

и органите на гостоприемника. Това  дава възможност на гостоприемника да оцелее 

достатъчно дълго, за да развие адаптивна имунна реакция (специфичното антитялo), 

убивайки и изчиствайки вируса от тялото. 
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8.13 Ivermectin 
Нашумелият напоследък ивермектин предлага много потенциални ефекти за лечение на 

редица заболявания, със своите антимикробни, антивирусни и противоракови свойства.  

Ивермектинът има ефекти върху РНК вируси като Zika, денга, жълта треска, Западено 

Нилска треска, Хендра, Нюкасъл, венецуелски конски енцефалит, чикунгуня 

chikungunya, гората Семлики Semliki Forest, Sindbis, Синдбис, птичи грип А, свински 

репродуктивен и респираторен синдром, вирус на човешката имунна недостатъчност тип 

1 и SARS CoV-2. In vivo проучвания върху животински модели разкриват широк спектър 

от антивирусни ефекти на ивермектина, но са необходими клинични проучвания, за да 

се оцени потенциалната ефикасност на ивермектин в клинични условия. 

Фармакокинетични данни от клинично значими проучвания за дозиране на ивермектин 

показват, че вероятността за инхибиторни концентрации на SARS-CoV-2 не е 

постижима при хора. Въпреки това, той вече се предлага за профилактика и лечение 

(150-200 ug/kg). 

 

8.14 Colchicine 

Колхицинът, под формата на есенен минзухар (Colchicum autumnale), се използва още 

през 1500 г. пр. Н. Е. за лечение на подуване на ставите (подагра). Той е одобрен за 

медицинска употреба в САЩ през 1961 г. Колхицинът намалява експресията на 

адхезионните молекули върху мембраните на неутрофилите, инхибирайки миграцията и 

взаимодействието с ендотелните клетки. Той модулира производството на 

провъзпалителни цитокини, като IL-1, IL-6, TNF-α и инхибира NLRP3 инфлазамомата 

(която се активира от транспорта на калциеви йони през обвивния протеин на SARS-

CoV) и производството на супероксид. Колхицинът се прилага при болестни състояния, 

характеризиращи се със системно възпаление и неконтролирано активиране на вродения имунен 

отговор. Неконтролираното освобождаване на основни провъзпалителни цитокини като IL-1 и 

IL-6 е основна патологична характеристика на COVID-19, както и предиктор за заболеваемостта 

и смъртността на пациентите. Препоръчва се използване на колхицин при лечението на ранната 

фаза на COVID-19 с цел предотвратяване на автовъзпалителния отговор на гостоприемника.  
Предвид неговите противовъзпалителни и антивирусни свойства, той се тества и при 

пациенти с COVID-19. Има данни за положителен ефект на това лекарство при COVID-

19 (включително от колеги в Александровска болница, МУ-София) и в момента текат 

клинични проучвания в Гърция, Италия и Канада. 

 

8.15 Декстаметазон 

След мащабно проучване, публикувано през юли 2020 в New England Journal of 

Medicine,  NIH (National Institutes of Health) препоръчва използване на декстаметазон за 

третиране на Covid-19: „Използване на дексаметазон 6 mg на ден в до 10 дни или до 

изписването от болницата, което от двете настъпи първо, за лечение на COVID-19 при 

хоспитализирани пациенти, които са с механична вентилация и при хоспитализирани 

пациенти, които се нуждаят от допълнителен кислород, но които не са вентилирани 

механично.” В същото време Насоките препоръчват „да не се използва дексаметазон за 

лечение на COVID-19 при пациенти, които не се нуждаят от допълнителен кислород“. 

То се базира на данните, че пациентите на механични вентилатори, 29,3% от тези, 

получаващи дексаметазон, са умрели в рамките на 28 дни, в сравнение с 41,4% от тези, 

които не са получили лекарството. 

Следователно, ако лекарите от медицинския център „Уолтър Рийд“ са спазвали тези 

насоки, Доналд Тръмп трябва да е бил на допълнителен кислород в даден момент, за да 

заслужи да получи дексаметазон. 

Прилагането на кортикострероиди не е безобидно. От многото странични ефекти на 

декстаметазона  най-притеснителни са тези върху настроението, поведението и 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2021436?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2021436?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
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мисленето. Според статия в Mayo Proceedings, проучванията установяват, че между 1,8% 

и 57% от пациентите, получавали кортикостероиди, са имали „неблагоприятни 

психиатрични реакции“. Тези реакции,  появяващи се както при краткосрочна, така и при 

продължителна употреба, варират от фини промени в настроението до „откровена 

психоза“. Най-честите леки до умерени симптоми са възбуда, тревожност, разсеяност, 

страх, хипомания, безразличие, безсъние, раздразнителност, летаргия, лабилно 

настроение, безпокойство и плач. По-сериозните проблеми включват затруднено 

мислене, проблеми с паметта, мания, депресия, халюцинации, заблуди и дори мисли за 

самоубийство. Определено това може да представлява проблем за човек с “ядрено 

куфарче” под ръка.. 

Обобщение 

 

Голяма част от предложените средства за лечение на COVID-19 са обект на 

противоречиви дискусии. Някои, като хидроксихлорохина са напълно отречени, друг 

като ремдесивира е подложен на множество нападки. За никое от обещаващите 

третирания, като протеазни (фурин, TMPRSS2, катепсин L) инхибитори, инхибитори на 

казеин киназа 2, колхицин,  и т.н. няма мащабни клинични проучвания. Лечението на 

цитокиновата буря остава основен проблем за тежките случаи на COVID-19. Лечебният 

подход също е обект на спорове в научните среди. 

Ако се приложи основният лечебен принцип PRIMUM NON NOCERE, би могло да се 

препоръча използването на редица медикаменти и хранителни добавки за профилактика 

и за прилагане в началния стадий на болестта. Нещо като подготовка на организма за 

среща с вируса. 

Безпорна е ролята на протеазата TMPRSS2 за проникване на SARS CoV-2 в клетката, а 

безобидното лекарство бромхексин я инхибира. 

Кверцетинът е природен биофлаваноид, инхибиращ казеин киназа 2 (CK2) и катепсин 

L. Високата активност на CK2 се свързва с нарастването на пълните с вириони 

филоподии на заразената клетка, които пряко могат да пренесат вируса по съседство на 

друга клетка. Катепсин L е отговорен за сливането на SARS CoV-2 с ендозомната 

мембрана и попадането му в цитозола на клетката. Трябва, обаче, да се отбележи, че 

кверцетинът инхибира огромен брой кинази (тирозин кинази, РКС, Калций-калмодулин 

кинази...) и поради това опитите да се използва като антираково лечение се оказаха 

неуспешни. Напр., CK2, освен че е пролиферативен маркер е и убиквитерна киназа, чието 

пълно инхибиране довежда до клетъчна смърт. Така, че кверцетинът при всички 

положения би трябвало да има положителен ефект върху COVID-19, но до каква степен 

в прилаганите дози е трудно да се каже, а предозирането може да се окаже с тежки 

последици. 

Мелатонинът в препоръчваните дози до 2 мг би трябвало да окаже полезен ефект. 

Цинк, витамин Д, селен, витамини от групата В,  алкализиращи продукти и вода, 

плодове, зеленчуци и чай съдържащи кверцетин също имат без съмнение полезен ефект. 

Не трябва да се гледа пренебрежително и на природния антибиотик чесъна, както и лукът 

(предимно червения)  корите на които са най-големият резервоар на кверцетин. 

 

 

Съкращения  

COVID-19 - Coronavirus Disease 2019  

SARS-Severe Acute Respiratory Syndrome 

SARS-CoV-Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus  

SARS-CoV-2-Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

MERS-Middle East Respiratory Syndrome   

TMPRSS2-Transmembrane Рrotease, Serine 2  

ACE2-Angiotensin-Converting Enzyme 2  

https://www.cdc.gov/coronavirus/mers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/mers/index.html
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ARBs-Angiotensin II Receptor Blockers  

RAS-Renin-Angiotensin System 

RAAS- Renin-Angiotensin-Аldosterone-System 

ARB-Angiotensin II Receptor Blockers  

ALI-Acute Lung Injury 

ARDS-Acute Respiratory Distress Syndrome  
CS-Сytokine Storm 

ICU-Intensive Care Unit 

TEN-Toxic Epidermal Necrolysis 

ROS-Reactive Oxygen Species  
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Фиг. 1 SARS-CoV-2 

SARS CoV-2 са обвити, едноверижни, положителен sense РНК бета коронавируси от 

зоонозен произход, с вградени в обвивката полимери на S протеините, които й придават 

вид на корона, от където идва името коронавирус. SARS-CoV 2 съдържа 4 структурни 

протеина. Вирусната обвивка се състои от липиден бислой, в който са закрепени М 

(мембрана), Е (обвивка/Еnvelope) и S (шип/Spike) структурни протеини. N (Nucleocapsid) 

протеините остават свързани с РНК, образувайки нуклеокапсид вътре в обвивката 
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Фиг. 2 SARS-CoV-2, ACE2, Ang II и Ang 1-7 

 

 

ACE2 рецепторът е входна врата за SARS-CoV-2. Това е неговата “лоша” страна. 

Същевременно, той превръща вазоконстриктора Ang II във вазодилататора  Ang 1-7 

(“добра” страна). За да проникне вирусът, той трябва да се свърже с неговия шипов S 

протеин за ACE2 рецептора (3), а освен това шипът трябва да се среже първо от 

протеазата furin (1), а след това и от втора протеаза TMPRSS2 (2). Следователно, 

инхибитори на ACE2 са крайно неудачно за лечение на COVID-19, тъй като ще има 

излишък на Ang II с последващи фатални ефекти. За разлика от това, протеазни 

инхибитори са биха дали положителни резултати в началната фаза на инфекция. 

 

 
 

Фиг. 3 Структура на S протеина 

Този голям гликопротеин (приблизително 180 kDa) присъства на вирусната повърхност 

като важен тример, като всеки мономерен ектодомен е съставен от S1 и S2 домейни. 

Въпреки че сравнението на последователността на S протеина между SARS-CoV и 

SARS-CoV-2 показва само 76% идентичност (съществуват големи вариации в N-края), 

тяхното пространствено нагъване е подобно. 

Шиповият гликопротеин (около 1200 ак) се състои от голям ектодомен, еднопроходен 

трансмембранен участък и къса С-терминална вътреклетъчна опашка.  Различават се 

няколко запазени домейна и различни мотиви: (а) сигнален пептид (Signal Peptide -SP), 

който провежда протеина по конститутивния секреторен път, (b) N-терминалният домен 

(N-Terminal Domain-NTD), (c) рецептор-свързващ домейн (Receptor-Binding Domain-
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RBD), (d) пептид за сливане (Fusion Peptide-FP), (e) вътрешен пептид за сливане (Internal 

Fusion Peptide-IFP), (f) хептад повтори 1/2 (Heptad Repeat HR1/2), (g) трансмембранен 

домейн (Transmembrane Domain-TM) и (h) ендо-домейна  цитозола. 

 

 

 

 

 

Фиг. 4 АСЕ2 като рецептор за SARS-CoV-2 

 

 

 


