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КОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19

РЕМДЕЗИВИР И ПЛАЗМА СА ОБЕЩАВАЩИ, НО И ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ
Статията е публикувана на
04.07.2020 г. от ЕРИКА ЕДУАРДС в
сайта https://www.nbcnews.com/health
Голяма вълна от COVID-19 залива САЩ,
което активизира търсенето на нови терапевтични възможности срещу болестта.
РЕМДЕЗИВИР, който засега е найобещаващият медикамент за лечението на COVID-19, навлиза в нова фаза на
изследване.
Усилията бързо да се намери най-точната медикаментозна комбинация за лечението на коронавирус е продиктувано
от надигащата се вълна от болни в много
от щатите на САЩ.
Д-р Андре Калил, ръководител на текущото изследване върху Ремдезивир,
спонсорирано от Националния институт
по алергология и инфекциозни болести,
подчертава непрекъсната интензивна работа, свързана с това изследване.
През май екипът му е публикувал резул-

тати, сочещи, че Ремдезивир редуцира
времето за хоспитализация от 15 на 11
дни (средно).
Не е установено понижаване на
смъртността, обаче. Ясно е, че самостоятелното приложение на ремдезивир е
недостатъчно. Всестранното лечение срещу коронавирус изисква медикаментозен
коктейл.
През изтеклата седмица екипът е тествал върху 1000 пациенти комбинацията между РЕМДЕЗИВИР (антивирусно
средство) и БАРИЦИТИНИБ (антивъзпалително, прилагано за лечение на
ревматоидния артрит). Предварителните

Нашият
коментар
Вече над половин
година човечеството
живее под дамоклевия меч на един вирус – Ковид-19.
И заразените, и
боледуващите,
и
н е и н ф е к т и р а н и те
мечтаят трепетно за
създаване на вълшебното лекарство срещу това малко-голямо зло, невидимо, ала често и смъртоносно.
Малцина от широката публика обаче се
замислят, се досещат, че масовата паника пред Ковид-19 е породена не толкова
от силата и жестокостта на самия вирус,
колкото от невежеството на себелюбиви
медийни автори и най-вече от хищните
апетити за повече печалби, които движат
ГОЛЯМАТА ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНДУСТРИЯ (Биг Фарма).
Споменатият в тази публикация ремдезивир беше лансиран още в ранната
пролет като „единственото надеждно
средство срещу Ковид-19“. И то от (Да, познахте !) от служител на СЗО (По данни
на STAT, през април 2020 г. Брус Ейлард
(Bruse Aylward) от Световната здравна организация е заявил: „Има само едно лекарство, за което към настоящия момент
мислим, че реално може да бъде ефикасно! И това е ремдезивир“.
Вече половин век откакто СЗО е разобличена, доказано корумпирана институция. Ако не друго, достатъчно е да се
припомнят нейните витиевати, чревати с
лъжи изяви през близката 2009 г. – случая
с ваксината срещу „свинския грип“.
Готов съм да се обзаложа, че едно задълбочено и компетентно разследване
за ролята на СЗО през сегашната коронавирусна епоха ще установи покъртителни факти на незнание и корупция. Такова
разследване е жизненоважно, крайно наложително и неотложно, ако държавите и
народите, които финансират СЗО, притежават поне малко чувство за себеуважение и не желаят да бъдат повече жертва
на една фалшива високопоставена и прес-
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Превод от английски
Д-р Евгения МАРКОВА

ВИРУСИ И ПЕЧАЛБИ

със своя фюрер…
Тръмп (от страната на каубоите) монополизира ремдезивир, изкупувайки цялото производство на този медикамент
за юли, август и септември т.г., за да се
лекуват САМО неговите сънародници
и избиратели (!?). Ако допуснем, че този
съмнителен медикамент все пак може да
излекува болните от коронавирус, действията на Тръмп са „леко недомислени“ –
нали целият свят около Америка ще продължава да боледува. И американците ще
могат да се опазят от внос на COVID-19
само ако спуснат кепенците, като влизането-излизането във и от САЩ бъде забранено. Тоест ако закрият, изолират, скрият Америка …
Абсурдно, г-н Президент – почти също
толкова абсурдно, колкото и „лекуването“
срещу Ковид-19 с… белина!
Трето. И светът не е съвсем в ред, щом
от Европа и Канада до Австралия изявиха апетит към ремдезивира. Хората (или
по-скоро политиците!) забравиха рекордната далавера – 10 милиарда долари – с
ваксината за т.нар. „свински грип“.

РЕМДЕЗИВИР се доказа като НЕЕФЕКТИВНО лекарство срещу вируса на
Ебола и вече не се използва с тази цел. Вместо него проф. Миембе от ДРК (Демократична република Конго) използва срещу Ебола медикаменти, създадени на база
моноклонални антитела и смята, че те спасяват „над 90%“ от заразените (от Ебола), но „само когато лечението на болните започне в ранната фаза на болестта“.
А американските политици и медици разчитат ремдезивир, съчетан с моноклонални антитела (тосилизумаб, барицитиниб), да спасят… най-тежко болните!?..
Каубойска медицина!…
Впрочем както „Лечител“ вече писа по
повод на сегашната пандемия – нищо
ново под слънцето.
Първо. Дори коронавирусът, който замъгли и помрачи съзнанието на хомо сапиенс през 2020 г. е стар познайник на
четящите и паметливи хора.
Второ. Грубата демонстрация на национален егоизъм от американския президент, не е изненадваща, ако си припомним девиза, с който Тръмп влезе в Белия
дом: „Америка над всичко“. Хитлер дойде
на власт с лозунга: „Германия над всичко“. Знайно е докъде стигнаха германците

центната плазма (плазма от преболедували). Въз основа на положителната
оценка на резултатите при 25 000 пациенти с COVID-19 в САЩ, трансфузирани с
този продукт, Гари Дисброу, директор на
BARDA (Biomedical Advanced Research
and Development Authority - Биомедицински орган за напреднали изследвания
и развитие) пред специализирана сенатска комисия подчертава голямата нужда
от богатия на антитела кръвен продукт от
оздравели пациенти със същото заболяване.
Д-р Артуро Касадевал, директор на
департамента в Джонс Хопкинс по молекулярна микробиология и имунология,
ръководител на две научни изследвания
върху плазмата от преболедували (конвалесцентна плазма), изтъква, че само през
изминалата седмица ежедневно по 1000
пациента са получавали такава плазма.
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тъпна шайка от медицински чиновници.
Междувременно клиничната практика показа, че ремдезивир не оправдава
очакванията на медиците и пациентите.
Повече за ремдезивира и другите антикоронавирусни медикаменти може да прочетете в статията „Тествани лекарства
срещу COVID-19“ (в. „Лечител - брой 20,
14 юли 2020 г., или на сайта на „Лечител“.)
А сега се вижда, че неговите създатели
са готови да го внедрят в терапевтичната практика на всяка цена. Дори ако го
съчетават с още два или три други медикаменти… (Става дума за т.нар. биогенни медикаменти, като ТОСИЛИЗУМАБ,
известен под търговското име АКТЕРМА,
или БАРИЦИТИНИБ (BARICITINIB), прилагани и двата за лечение на болни от
ревматоиден артрит… За тези биогенни
(създадени върху основата на моноклонални тела) медикаменти ще видим по-нататък как се прилагат от проф. Миембе…
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заключения от тази фаза на проучването се очакват в рамките на един месец.
Успоредно ще вървят и изследвания върху комбинацията на ремдезивир с друго
лекарство.
Калил, който е и експерт по инфекциозни болести в Университета на Медицинския център в Небраска, е отказал
да съобщи името на това лекарство преди да се отчетат резултатите. GILEAD
SCIENCES, създателят на РЕМДЕЗИВИР,
обаче, предварително е направил съобщение, че ще се тества комбинация с друг
медикамент срещу ревматоиден артрит,
наречен ТОСИЛИЗУМАБ, известен под
търговското име АКТЕРМА.
Пред NBC News Калил е споделил становището си, че една ефикасна комбинация срещу COVID-19 може да включва
евентуално три или четири медикамента, насочени не само срещу самия вирус,
а също и срещу свръхактивния възпалителен отговор на имунната система.
Друга ключова терапия е конвалес-

Историята е добра учителка, ала политиците са лоши ученици.
И сега някои „държавници“ са склонни да платят милиони за ремдезивир…
А „лечението“ с него струва около 2340
долара за един пациент! Коя държава
може да си позволи подобни разходи?
Или болните ще се окажат разделени на
две касти – едната, по-многолюдната ще
бъде обречена… Такива „държавници“ са
готови да платят милиони и милиарди долари - по искане на Биг Фарма - за ваксината срещу Ковид-19, която все още не е
произведена, не е изпитана, не е доказа-

на, не е одобрена… Купуват „котка в чувал“. Този път „котката“ вероятно ще струва много повече от 10 милиарда долара.
Разбира се, този път Тръмп е стъпил
върху здрава почва – ремдезивир е одобрен от американската Агенция за храните и лекарствата (FDA). Ала кой не знае,
че тази институция не отстъпва на СЗО
по несъстоятелни решения – било поради
некомпетентност, било поради корумпираност!
Колкото до лекуването с плазма от
преболедували коронавирусната инфекция, нещата стоят по-иначе. Тук възникват два проблема. Първо - не във всяка
страна ще се намерят достатъчно такива
донори. И второ - лечебният ефект при
тази терапия се оказва краткотраен,
което ни кара да гледаме с резерви на
обещанията за скорошни ЕФЕКТИВНИ И БЕЗВРЕДНИ ВАКСИНИ срещу
Ковид-19.
За съжаление, широката публика, както и „тесните“ политици не знаят или не
искат да знаят, че съществуват природни антивирусни лечебни средства, но
те според днешните законодателства, не
могат да се патентоват.
Тоест от тях не може да се извличат милиони печалби.
Човечеството като че ли не чува единствено разумния глас в тази световна говорилня – гласът на Урсула фон дер Лайен, която нееднократно декларира, че
коронавирусният проблем не може да се
реши самостоятелно от нито една страна
и само всички заедно ще можем да се
справим със злото.
А ето и моето кратко писмо (Може да го
прочетете на стр. 4 в този брой!), което
пратих до Урсула фон дер Лайен, още на
3 юли 2020 г., но отговор нямам… „Тежка
е (царската) политическата корона“!...
Не остава време да се вземе най-полезното, най-мъдрото, най-ефективното,
най-човешкото решение!...
Атанас ЦОНКОВ,
Главен редактор на в. „Лечител“
27 юли 2020 г.
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ВЪЗПАЛЕНИЕ В УСТАТА ПРОВОКИРА ЧРЕВНИ БОЛЕСТИ

Много хора отлагат посещението при стоматолог
до последния момент, но
неотдавнашни изследвания
показали, че такъв подход
е вреден не само за зъбите.
Често състоянието на устната кухина се отразява върху здравето на човека като
цяло.
Получени по-рано данни
свидетелстват за това, че
лошото състояние на зъбите и устната кухина може да
внесе съществен принос в
развитието и прогресирането на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания.
Ново изследване, проведено в САЩ, демонстрирало, че развитието на болести на зъбите и венците
води до изостряне на възпалителните
заболявания на червата, т. е. болестта на
Крон и язвения колит.
Предпоставка за изучаване на този
проблем станало откриването в червата
на хора с възпалителни чревни заболявания на прекомерно количество бактерии,
типични за устната кухина и чуждородни
за другите отдели на стомашно-чревния
тракт. Известно е, че болестта на Крон е

ната микрофлора, което
отслабва тяхната способност да противостоят на заселването с бактерии от другите отдели
на стомашно-чревния
тракт.
Съгласно втория механизъм периодонтитът
активира клетките на
имунната система в устата, или Т-клетките. Попадайки от устната кухина в червата, те също
усилват възпалението.
Микробиомът
на
здравите хора удържа
равновесието благодарение на действието на
регулаторните Т-клетки,
които не позволяват на

способна да се разпространява в целия
стомашно-чревен тракт, в това число неговите начални отдели. Учените погледнали на въпроса от противоположна страна.
Те решили да проверят дали заболяванията на устната кухина влияят на тежестта
на стомашно-чревните болести.
За да получат отговор на този въпрос,
учените провели експеримент с мишки.
Резултатите, демонстриращи механизмите, с помощта на които
бактериите в устната кухина усилват възпалението в
червата, били публикувани в
списание Cell.
Съгласно първия открит
механизъм, възпалението на
венците води до дисбаланс в
„здравия” микробиом на устната кухина с увеличение на
количеството на бактериите,
провокиращи
възпаление.
Тези болестотворни микроорганизми след това попадат
в червата.
Само това може да бъде
недостатъчно за възпаление
на червата. Известно е, че
чревният микробиом противостои на колонизацията от
чуждородни бактерии. Но
спрей
при мишките с възпалителни заболявания на червата
намерите
„здравите” бактерии са изтласквани от болестотвор-

организма да реагира прекалено остро на
случайно попаднали в червата бактерии.
При възпалително заболяване на червата
това равновесие се нарушава в посока на
преобладаване на възпалителните Т-клетки, които мигрират в червата и, бидейки
отделени от своето обичайно обкръжение, в крайна сметка задействат имунен
отговор, задълбочавайки болестта.
„Това откритие подчертава необходимостта от укрепване на здравето на устната кухина като част от общото здраве и
благополучие на тялото”, посочил един от
изследователите Уилям Джанобайл, професор по стоматология.
Учените отбелязали, че новото изследване има важно значение за разработката на нови методи за лечение на възпалителните чревни заболявания.
Симеон НИКОЛОВ

ПИКНОГЕНОЛ®
Екстракт от кората на
бор пиния
Екстрактът има противовъзпалително и антиоксидантно
действие. Особено подходящ е при кървене на венците и възпаления на устната
кухина. Усвоява се бързо и
има директно положително
въздействие.
Активни съставки: 2 mg екстракт от кора на пиния (Pinus
maritima) в 1 впръскване.

Талон за намаление ще
на стр. 23.

(Продължение от стр. 3)
Уважаема госпожо
Урсула фон дер Лайен,
Поздравявам Ви за амбицията да търсите решение на проблема КОВИД-19.
Въпросът е кой е най-перспективният
път, подход, метод за радикално преодоляване на Ковид-19? Това вече изисква
задълбочено обсъждане и формулиране
на необходимата, неотложната НОВА
МЕДИЦИНСКА ПАРАДИГМА!
Без реализиране на тази преломна,
революционна стъпка в развитие на
днешната медицина просто е невъзможно да се решат безброй сериозни здравни проблеми като почти всички вирусни
заболявания и много други.
Моите конкретни препоръки към добронамерените усилия на Еврокомисията, която оглавявате.
Първо. За съжаление, Вие говорите
само за ВАКСИНА. Това е примамлива
цел – „веднъж завинаги“ човечеството

да се защити от
този вирус. Не
е кой знае колко трудно една
ваксина да бъде
„евтина“ и „безопасна“, това е
постижимо.
За
жалост създаването на ЕФЕКТИВНА ваксина
срещу Ковид-19,
засега е проблематично, да не
кажа, че изглежда дори обречено на неуспех.
Забележка. Моля не бъдете прекалено щедри във финансирането на ваксината – някои вирусолози са финансови
лами…
Второ. Много по-рационално и препоръчително е да се работи паралелно (и с
много по-оскъдни разходи!) за създаване
на лекарство (безопасно, ефикасно и ев-

Подбрани народни рецепти при възпалени венци от трите тома
"РЕЦЕПТИТЕ НА
"
(тиражите и на трите тома са напълно изчерпани):
50 г смрадлика се вари в 250 г вода 5
минути. Прецежда се. След всяко хранене зъбите се жабурят с отварата.

***

40-50 г дъбови кори врят в 1 л вода 2-3
часа. Отварата се прецежда и с нея се
изплаква устата 5-6 пъти на ден.

тино!) срещу Ковид-19. Още повече че
има шансове такъв медикамент евентуално да се използва и в битката срещу
редица други вирусни болести.
За съжаление, днес едно от най-слабите места на медицината са тъкмо тези,
вирусните заболявания – от грипа до
СПИН, от хепатит В до HPV и други вируси, някои от които причиняват и нелечими онкодиагнози.
Трето. Естествено моите предпочитания и пристрастия са свързани с перспективата, която днес за жалост, не фигурира както в практическата, така и в
теоретичната конвенционална медицина.
1. Тази идея се нуждае от отделен
текст и подробна обосновка, която тук
ще Ви спестя.
2. Тази алтернатива аз определям като
природна или разумна, най-достойна за
човека (този „венец на природата“), тъй
като тя не притежава странични ефекти,
а може да се прилага както самостоятелно, така и едновременно, паралелно със
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***
50 г счукан прополис се разтваря в 70
г спирт или силна плодова ракия. След
като престои 72 часа, се прецежда и към
течността се прибавят 2 ампули витамин
А. С тази смес се мажат венците 1 път
на ден.

средствата на конвенционалната медицина.
Аз имам уникален 40-годишен опит с
над 70 000 пациенти от цял свят и мога
да демонстрирам постижения, каквито
не съществуват в сферата на което и да
е здравеопазване по света.
Забележка. Казаното може да Ви
прозвучи като фантазия или като себереклама, но така са прозвучали и твърденията на Льовенхук, и на Земелвайс,
и на Пастьор, и на Кох… А вместо да се
съмнявате и понеже е резонно и бих казал, задължително да се съмнявате в подобни декларации, простото решение на
казуса е – да се провери достоверността
на казаното и предложеното от моята
нескромна личност.
Желая Ви здраве и успехи!
С най-добри пожелания:
Атанас ЦОНКОВ
Главен редактор на в. „Лечител“,
3 юли 2020 г.

