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Атанас ЦОНКОВ,
медицински консултант

През горещо-
то лято на 2019 
г. станахме 
свидетели на 
някои наистина 
горещи новини, 
за съжаление, 
по-точно е да 
се каже фал-
шиви новини 
в медицината. 

Даже едно българско списание, склон-
но към сътворяване на остри текстове, 
включително и на кухи сензации, писа 
„Харвардски учени разгадаха 
тайната на АЛС“. Уви! Богато 
илюстрованата журналистиче-
ска публикация в случая е на-
ситена с неточности, неграмот-
ности и… липса на безспорни 
доказателства за верността на 
примамливото, многообещава-
що, измамно заглавие!...

Ето някои от моите съобра-
жения и основания, които ми 
позволяват и ме задължават да 
предложа критичните си бележ-
ки на читателя, когото трябва да 
уважаваме чрез поднасяне на 
истинни информации, а не изтъ-
кани със съмнителни и дори не-
състоятелни „новини“. 

Имам предвид няколко медий-
ни източника: вестник „X...Z...“, сп. 
„Z“, сайт „L...Z...”, РИА Новости, 
сп. Nature Neuroscience, Stanford 
Medicine – News Center…*

Първо. Читателят става раз-
ноглед, когато го уверяват, че 
сензационното „разгадаване 
тайната на АЛС“ е станало в 
Харвард според сайта „L...Z...”, 
както и според сп. „Z“…

А според сайта на в. „X...Z...“, 
цитирам: 

• „Биолози от КЕЙМБРИДЖ разгада-
ха тайната на болестта на гения Стивън 
Хокинг“ и

• веднага след това същият вестник 
пише:

„Екип по молекулярната биология ОТ 
ХАРВАРД, под ръководството на Арон 
Гитлър, разкрива тайната на АЛС…“(?!).

Забележителното е, че ако има та-
кова откритие, то не е станало нито в 
Кеймбридж, нито в Харвард, българ-
ските журналисти просто са преписали 
фалшивата новина от РИА Новости... 

Второ. Журналистите от РИА Ново-
сти, а след тях и от „L...Z...” съобщават, 
че вторият знаменит пациент дълго-
летник с АЛС е „БРИТАНСКИЯТ ки-
тарист и композитор Джейсън Бе-
кер, докато от личния сайт на Бекер 
(jasonbeckerguitar.com) може да се 
види, че той е АМЕРИКАНСКИ творец.

Трето. Споменатите медии се надпре-
варват да твърдят, че болните от АЛС 
живеят от 2 до 3 години, докато ис-

тината е, че те живеят от 2 до 5 години 
след диагностирането им.

Колкото до Хокинг, който е рекордьо-
рът между пациентите с АЛС, той не 
живя просто „над 50 години“ (сайт 
„L...Z...”,), а живя „най-малко 55 годи-
ни“ с болестта…

Четвърто. Стигаме до същината на 
актуалната сензация, която не бих на-
рекъл научна, защото няма данни да е 
такава.

Каква тайна са разгадали учените - 
няма значение в случая дали те са от 
Кеймбридж, Харвард, Станфорд или 
от други изследователски центрове, 
за които ще стане дума в края на този 
текст?

В действителност синдромът АЛС 
крие не една, а най-малко 3-4 тайни:

а) Коя е първопричината за възник-
ване на този биологичен и здравен про-
блем?

б) Как може този синдром да се ди-
агностира бързо, евтино и достоверно?

в) Има ли надеждна, ефективна и без-
вредна терапия за болните от АЛС?

г) Как да се обясни фактът, че Хокинг 
преживя над 55 години с АЛС, докато 
повечето от АЛС пациентите живеят 
11-15 пъти по-кратко?!

Пето. Повечето автори обясняват 
рекордното преживяване на Стивън 
Хокинг – 55 години с АЛС – благода-
рение на това, че бил своевременно 
диагностиран… Това твърдение е пре-
калено далече от истината. Тромава-
та походка на младия докторант била 
забелязана едва между 19-ата и 21-та 
му години. Като се знае, че майка му е 
лекарка, а баща му проучвал тропиче-
ските заболявания, може да се каже, че 

британското здравеопазване и в този 
случай е закъсняло няколко години 
с диагностиката. А Стивън е имал твър-
де информативни симптоми, насочващи 
към АЛС, още като ученик. Сам той си 
спомня: „Хич не ме биваше в игрите с 
топка, а почеркът ми отчайваше учи-
телите“. Още тогава не могъл да се 
похвали с добра координация, но за 
сметка това падал необяснимо често, 
нямал достатъчно физическа енер-
гия…

Същинският проблем се състои в 
това, че британските медици не биха му 
помогнали дори ако го бяха диагности-
рали още на 15 години, защото те, както 
и колегите им в цял свят, не познават 

добре не само кли-
ничната картина 
на ранната АЛС, 
а и същностната 
характеристика на 
това заболяване 
– неговата пър-
вична етиология, 
както и съответ-
ната му адекватна 
терапия.

Шесто. В наше 
време, когато става 
дума за нелечимо 
заболяване, учени-
те обикновено се 
насочват към про-
словутата мантра 
– „генетична пре-
диспозиция“. Ня-
кои диагнози като 
например синдром 
на Даун, бъбреч-

на поликистоза, болест на Хънтингтън 
и др. е „доказано“, че се дължат на ге-
нетични причини. Генетиците не отиват 
по-далече от гените, които са техният 
изходен пункт и краен хоризонт. Тях 
не ги интересува, не ги вълнува предис-
торията на евентуалната генетична 
етиология. Те, генетиците, също като 
останалите изследователи, целят само 
създаването на лекарства, даже когато 
е малко вероятно тези медикаменти да 
се окажат ефикасни. Те, медикаментите, 
обаче носят ефективни приходи. Тези 
учени сякаш не знаят за съществуване-
то на профилактиката в медицината - 
не искат да знаят за профилактиката, 
може би защото тя не им носи фини-
кийски знаци…

И сега „харвардските биолози“ реши-
ли да хванат бика за рогата. Заровили 
се в дебрите на гените и установили, не-
очаквано и за тях самите (имам предвид 
учените), че някакъв ген C9orf72 бил 
свързан с АЛС… Друг ген RPS25 също 
имал някакви неясни връзки с АЛС….

Изследвайки прочутите дрозофили, 
„харвардци” открили, че ако атакуват 
със специален ретровирус дрозофили 
(плодови мушици), в които протичат 
процеси, сродни на АЛС, то „лошият ген 
RPS25“ бива ликвидиран…

Нищо ново под слънцето! Тази „хар-
вардска“ супербиология не се отличава 
по нищо от досегашната добре позната 
ни медицина – повърхностна (епидер-
мална), симптоматична, фрагментарна, 
комерсиална… Няма как да употребя 
тук понятието наука!!!

Защото за наука би могло да се го-

вори, ако „харвардци” бяха установили 
първопричината за АЛС – не спомена-
тите от тях два гена, а първичните фак-
тори, които може би причиняват различ-
ни генни мутации и т.н…

Седмо. Не е ли странно, че Стивън 
Хокинг, заедно с безпощадната си АЛС, 
беше пред очите на света цели 55 годи-
ни, а учените не се възползваха от него-
во съдействие да анализират тайните на 
болестта му?! Може би се бояха, че той 
може да им попречи…?!

Осмо. Странно е, че учените изследо-
ватели на АЛС (без значение дали те са 
кеймбриджци, харвардци, станфордци 
или някакви други!) не искат да знаят, 
че в световния медиен (медицински) 
океан преди време се появи в Интернет 
книгата на Сара и Джон Уотър „Когато 
АЛС е лаймска болест“ (2013 г.).

А може би трябва да спомена и някои 
мои публикации: 

1. „Защо лаймската болест е най-
големият здравен проблем на чове-
чеството?“ - в. „Лечител“ - бр. 40/2006 г.

2. „Болен ли е Буш?“ - в. „Лечител“ - 
бр. 35/2007 г.

3. „Тайната на автоимунните забо-
лявания е разгадана“ - в. „Лечител“ - 
бр. 34/2008 г. 

4. „Синдромът и скандалът АЛС” – в. 
„Лечител” - бр. 42/2014 г.

Тези статии (с изключение на по-
следната) са преведени и на англий-
ски и могат да се намерят и в сайта на 
„Лечител“ (http://www.lechitel.bg/page.
php?id=11). Но - вероятно „харвардци“ 
мислят, че на тази планета само те 
могат да мислят…? Или са свръхмега-
ломанни нарциси, които не искат да се 
опрат на чужди знания, дори когато тех-
ните не им стигат…

Или предпочитат да се самозалъгват, 
че това, което са открили за АЛС, е на-
истина „велик пробив“, както го опре-
делиха по-неуки и от тях журналисти!...

Накрая малко черен хумор – за да 
просветне в този медицински мрак: 
„Спокойно, драги пасажери, корабът по-
тъва!“

Тоест – спокойно, драги пациенти със 
синдрома на АЛС – лечението, кое-
то „харвардци” предприели на дрозо-
филите (страдащи от аналог на АЛС), 
удължавало значително (?) живота на 

дребните твари…
1. Както е известно, дрозофилите не 

РАЗГАДАНА ЛИ Е ТАЙНАТА НА АЛС?

Повече за АЛС ще може да намерите в том I от поредицата  
„ЗДРАВЕТО НА БЕЗСМЪРТНИТЕ“, който ще излезе от печат през 
2020 година и включва следните студии:

I. „ПОЕТЪТ ПАЦИЕНТ“ (Пенчо Славейков)
II. „СТРАННАТА БОЛЕСТ НА ГОЯ“ (Франсиско Гоя)
III. „ГЕНИАЛНИЯТ ГЛУХ МУЗИКАНТ“ (Лудвиг ван Бетовен)
IV. „ВОЖДЪТ-СИФИЛИТИК“ (Владимир Ленин)
V. „Д-Р ХОКИНГ И АЛС“ (Стивън Хокинг)

Стивън Хокинг 
като млад с майка 

си и  
баща си

Корицата на книгата 
„Когато АЛС е лаймска 

болест”

Изобел Хокинг

Франк Хокинг

Китаристът Джейсън Бекер – преди и след  
разболяването от АЛС

(Продължава на стр. 9)
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са хора и което е валидно за тях, не ви-
наги е валидно и за човека.

2. АЛС на дрозофилите неминуемо 
е много, много по-различна от АЛС 
на Хокинг, дори АЛС на Хокинг вероят-
но е доста по-различна от АЛС на Бе-
кер, но…

3. Посочено е от журналистите (нещо 
като измиване на ръцете, които са се 
поизцапали от надробената словесна 
каша), че „лечението е експеримен-
тално…“

4. Как така след като „харвардци” са 
„разгадали тайната на АЛС“ не знаят 
как и защо Хокинг живя с АЛС цели 
55 години (?!).

5. Но – „биоло-
зите СЕ НАДЯ-
ВАТ, че в памет 
на астрофизӜка 
(Ст. Х.) ще по-
стигнат успех“.

Да припомням 
ли, че така чове-
чеството вече 
х и л я д о л е т и я 
наред СЕ НАДЯ-
ВА, например, 
учените да се 
справят и с про-
блема рак?!... Главно надежди!...

Споменатите в началото на този текст 
ранни симптоми на АЛС, както и кни-
гата на семейство Уотър (2013 г.), така 
и моите още по-ранни статии („Защо 
лаймската болест е най-големият здра-
вен проблем на човечеството?“ – 2006 
г., „Болен ли е Буш?“ – 2007 г., „Тайната 
на автоимунните заболявания е разга-
дана“ – 2008 г.) не са за пренебрег-
ване! А ПОСОЧЕНАТА ОЩЕ НА ТЕЗИ 
ДАТИ ПЪРВИЧНА ЕТИОЛОГИЯ (най-
вероятно и най-често Борелия бур-
гдорфери или по-рядко други вътрекле-
тъчни инфекции) НА АЛС би подсказала 
страшната диагноза много по-рано 
и би помогнала за една по-адекватна, 
по-ефективна терапия на тези пациен-

ти. Нали лекарите 
казват, че колко-
то по-рано се по-
стави диагнозата 
(„рано пиле - рано 
пее“), толкова по-
вече са шансовете 
за излекуване на 
болния.

Очевидно „ХАР-
ВАРД“ НЕ ЧЕТЕ 
„ЛЕЧИТЕЛ“, А 
ТРЯБВА!

Имаше едно 
време детска игра, 
наречена „разва-
лен телефон“.

Иначе казано – 
някои учени (не се 

знае дали са от Кеймбридж, от Харвард, 
от Станфорд или…?), съобщили някаква 
полуистина, дори може би четвъртина от 
истината за произхода на АЛС, а други 
информатори (интернет сайтове, вестни-
ци и списания) разшумяват, раздуват, 
деформират, фалшифицират частичната 
(може би) истина, лансирана от изсле-
дователите, и до публиката стига дезин-
формацията, озаглавена „Харвардски 
учени разгадаха тайната на АЛС“ (сп. 
„Z“) или „Откриха какво причинява бо-
лестта на Хокинг“ („L...Z...”) и т.н.

Станфордци (Stanford Medicine – News 
Center) приемат, че принос за сенза-
ционните генетични анализи имат най-
малко 8 души, както и други (освен 

Станфордския университет!) американ-
ски и британски институти, но сред спо-
менатите не фигурира Харвард (!?). 
Тайна, която може би ще бъде разбу-
лена от по-амбициозните и по-кадърни 
колеги…

С високомерно пренебрежение от 
страна на учените към твърденията на 
семейство Уотър и особено на Ат. Цо-
нков, не се променят фактите, въз ос-
нова на които са формирани въпросните 
заключения – че Лаймската инфекция 
с Борелия бургдорфери е най-чес-
тата първопричина за АЛС. Лично аз 
бих приел с капка горчива радост и със 
100% искрена благодарност, ако някой 
може да опровергае (разбира се - с 
реални аргументи!), а не да обругае 

безпардонно мо-
ите твърдения, 
които всъщност 
променят съ-
ществуващата 
медицинска па-
радигма!

Този тъжен 
опус може да 
завърши и опти-
мистично…

Аз се надявам, 
вярвам, убеден 
съм, че биолози-
те, генетиците, 
изследователите 
рано или късно, 
може би след 
година-две, или 10-20, или още по-ве-
роятно след 100-200 години ще стигнат 
до корена на проблема, ще проумеят 
истинската природа на АЛС, тоест ще 
открият водещата тайна – първоп-
ричината за АЛС, (което означава до 

голяма степен и за М.С., „Паркинсон“, 
„Алцхаймер“, синдрома на Гийен-Баре и 
други невродегенеративни заболявания 
– и не само за тях!), защото досегаш-
ните им „търсения“ и „открития“ са явно 
безплодни. Струва ми се, Бърнард Шоу 
бе казал, че нищо не се открива по-
трудно от очевидното.

Аз обаче подозирам, че съвремен-
ните учени не са толкова некадърни, 
колкото са честолюбиви, самолюбиви 
нарциси, а до голяма степен и увреде-
ни, алчни материалисти, които по-скоро 
търсят финансовата печалба, отколкото 
научната истина... Истината, която – в 
случая става дума за първичната етио-
логия на АЛС - отдавна е изнесена на 
бял свят!

* Спестявам действителните име-
на на визираните медии, защото по-
важни са не имената, а допуснатите 
грешки, и защото, надявам се, обща-
та цел на всички медии е с общи уси-
лия да установяваме истината и да я 
предоставяме на публиката!

Арон Гитлър и сътрудниците му използваха експерименти с дрожди, 
плодови мушици и клетки от хора с АЛС, за да идентифицират ген, 
свързан с образуването на струпвания на токсичен протеин. Тези 

струпвания са отличителен белег на болестта.

Болният Хокинг с втората си съпруга  
Илейн Мейсън

1. Най-новите изследвания, които 
„разгадаха“ тайната на АЛС, се про-
веждат в Кеймбридж (пише вестник 
„X...Z...“), според други (имам предвид 
същият „X...Z...“, сп. „Z“, сайт „L...Z...” и 
РИА Новости, откъдето и „X...Z...“, и сп. 
„Z“, и сайт „L...Z...” са преписвали фалши-
вите новини) изследователи биолозите и 
генетиците са от Харвард. А всъщност, 
според информационния първоизточ-
ник Stanford Medicine – News Center, 
основният изследователски екип, „раз-
гадал тайната на АЛС“, е от Станфорд 
начело с професор Арон Гитлър (!?).

2. Въпреки твърдението на „L...Z...”…, 
Джейсън Бекер НЕ Е БРИТАНСКИ 
китарист и композитор, А АМЕРИ-
КАНСКИ, което може да се види и в 
неговия сайт jasonbeckerguitar.com.

3. Стивън Хокинг не живя просто 
над 50 години, колкото сочи „L...Z...”, 
а над 55 години, стига човек да про-
чете неговите лични автобиографични 
бележки и/или съответните публика-
ции във в. „Лечител“.

4. Не е сериозно да се твърди, че 
„Харвардските учени разгадаха тай-
ната на АЛС!“. АЛС крие не една, а 
няколко тайни в себе си.

Ако си затворим очите за цялата ис-
тина, може да кажем, че учените раз-
гадаха част от тайните на АЛС и то 
при условие, че бъдещите проучвания 
на други учени потвърдят хипотезите 
на днешните генетици за връзките на 
някои гени с АЛС. 

В най-добрия случай тези, още не-
доказани, неясни, непотвърдени при-
чинно-следствени връзки на гените 
C9orf72 и RPS25 с АЛС, осветляват 
само една брънка от цялостния бо-
лестен процес, обозначаван като АЛС.

5. Цитираните гени C9orf72 и RPS25 
не са първопричини за АЛС, защо-
то, де факто, все още не се знаят фак-
торите, които предизвикват проблеми 
при тези гени…

6. Днешните генетични „откривате-
ли“ не могат да отговорят на въпроса 
защо Хокинг живя 55 години с АЛС, 
а събратята му със същата диагноза 
живеят 11-15 пъти по-малко.

7. Най-важното, дори да приемем, 
че генетиците са разгадали една от 
тайните (една брънка от веригата, от 
патогенезата) на АЛС, те не са раз-
гадали нито първата тайна – първич-
ната етиология на АЛС, нито – коя е 
възможната, необходимата, ефектив-
ната, адекватната (обоснованата) 
и безвредна терапия на болни от 
АЛС…

А сензационното заглавие „Раз-
гадаха тайната на АЛС“ е „малко“ 
пресоляване на журналистическата 
манджа.

Както казва, по друг повод, вели-
кият Марк Твен: „Слуховете за моята 
смърт са силно преувеличени“.

Слухът за разгаданата тайна на 
АЛС е боядисан в яркожълто.

ЖАЛКО!

Ето кратък списък на неточностите, неистините, 
измишльотините, които изобилстват в българските медии, 

когато те ни (дез)информират за АЛС

За успешното разработване на 
тази статия бих искал да изкажа 
искрената си благодарност на еки-
па на „Лечител“: д-р Евгения Мар-
кова, Елица Танчева, Елица Пало-
ва, Мартина Зиновиева, Стефан 
Бабуков, Цецка Фердинандова, 

Цвета Атанасова. За евентуални-
те пропуски, разбира се, отговор-
ността си остава изцяло моя.

(Продължение от стр. 8)

Плодови мушици

Дете със Синдром на Даун

Борелия бургдорфери


