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SANTRAUKA 
Šio tyrimo tikslas - įvertinti galimą antivirusinį medaus ekstrakto Camelyn poveikį  sunkaus ūminio 
respiracinio sindromo koronaviruso 2 (SARS-CoV-2) atveju. Camelyn citotoksiškumo tyrime buvo 
naudojama žiurkėnų jauniklių inkstų ląstelių linija 21 (BHK-21), hematopietinės kraujodaros kamieninės 
ląstelės (HSC), paimtos iš kaulų čiulpų ir blužnies ląstelės. Po išskyrimo procedūrų, ląstelių gyvybingumas 
buvo įvertintas tripano mėlynųjų dažų išskyrimu mikroskopu, naudojant hemocitometrą. In vitro ląstelių 
augimo greitis buvo įvertintas, naudojant ląstelių skaičiavimo rinkinio 8 (CCK-8) testą. Ląstelės buvo 
pasėtos į auginimo terpę su įvairiomis Camelyn koncentracijomis (35 µg, 50 µg, 70 µg, 100 µg, 150 µg ir 
200 µg). Absorbcija ties 450 nm nustatyta daugkartiniu skaitytuvu. Antivirusinis poveikis buvo įvertintas 
plokštelių mažinimo tyrimu, siekiant nustatyti SARS-CoV-2 jautrumą vaistams. Pasirinktų junginių 
skiedimas serijiniu būdu buvo iš anksto inkubuotas su 40–100 SARS-CoV-2 plokšteles formuojančiais 
vienetais (PFU). Iš anksto inkubuotas Camelyn ir SARS-CoV-2 mišinys po to buvo įdėtas į susiliejančias 
Vero E6 ląsteles, prieš tai inkubacinės ląsteles užfiksavus ir nudažius, o PFU skaičius buvo suskaičiuotas 
inversiniu mikroskopu ir nubrėžtas kaip antivirusinės koncentracijos logaritmo funkcija. Tyrimas parodė, 
kad Camelyn nėra citotoksinis, jis stimuliuojančiai veikia ląstelių proliferaciją ir turi slopinamąjį poveikį 
SARS-CoV-2 su EC50 (puse maksimalios efektyvios koncentracijos) nuo 85,7 µg/ml iki 192,4 µg/ml, 
priklausomai nuo produkto koncentracijos ir viruso plokštelių vienoje ląstelėje.  
 
ĮVADAS 
Dabartinė pandemija parodė, kad būtini įvairūs 
galimi COVID-19 gydymo ir prevencijos būdai, 
įskaitant esamus natūralius produktus. Įvairūs 
organiniai junginiai, įskaitant bičių medų, 
propolį, bičių pienelį, kurkuminą, resveratrolį, 
yra plačiai tiriami ir naudojami kaip galimi įvairių 
infekcijų gydymo būdai [1]. Nepaisant 
šiuolaikinės medicinos kritikos pastaruoju metu, 
medus sulaukė didelio dėmesio dėl daugybės 
terapinių savybių, įskaitant antimikrobinį, 
priešuždegiminį ir antivirusinį poveikį [2,3]. 
Mokslininkai įvairius fitocheminius veiksnius, 

tokius kaip vandenilio peroksidas, lakiosios 
organinės rūgštys, lizocimas, gliukozės oksidazė, 
katalazė, pripažino turinčiais veiksmingą 
antibakterinį poveikį [4]. Bičių vaškas, 
žiedadulkės ir propolis yra svarbūs cheminiai 
junginiai, kurie medui suteikia antimikrobinių 
savybių [5, 6]. Meduje taip pat yra nedidelis 
oligosacharidų kiekis, susijęs su įvairių mikrobų, 
pavyzdžiui, žarnyno bakterijų, augimo slopinimu 
[7]. Fenolio junginiai, įskaitant flavonoidus, iš 
medaus, propolio ir bičių pienelio priskiriami 
biologiškai aktyvioms molekulėms, 
pasižyminčioms antimikrobiniu poveikiu [8, 9]. 



Šie fiziniai ir cheminiai veiksniai suteikia medui 
unikalių savybių. Nustatyta, kad medus šalina 
žaizdų infekcijas, mažina randų susidarymą, 
slopina uždegimą, stimuliuoja angiogenezę ir 
epitelio augimą [10]. Medaus priešuždegiminis 
poveikis pasireiškė citokinų ekspresijos 
slopinimu [11]. Yra žinoma, kad medus gali 
pagerinti T ir B limfocitų dauginimąsi, 
stimuliuoja fagocitozę ir reguliuoja citokinų, 
tokių kaip naviko nekrozės faktorius (TNF), 
interleukinas 1 beta (IL-1p) ir IL- 6, susidarymą 
iš monocitų [12]. Buvo nustatyta, kad medus ir 
keli jo komponentai blokuoja gaubtinės žarnos 
vėžio ląstelių ciklą G0/G1 fazėje [13, 14].  
In vitro tyrimai parodė antivirusinį medaus 
poveikį skirtingų tipų virusams [15–17]. 
Antivirusinis medaus poveikis yra susijęs su 
įvairiais jo ingredientais, pavyzdžiui, variu, kuris 
yra medaus mikroelementas, inaktyvuojantis 
virusus. Fenolio junginiai, tokie kaip flavonoidai, 
askorbo rūgštis ar vandenilio peroksidas, skatina 
viruso augimo slopinimą, nutraukdami viruso 
transkripciją, transliaciją ir replikaciją [1], [18], 
[19]. Norėdami išsiaiškinti galimą medaus 
poveikį, plokštelių slopinimo tyrimai buvo 
naudojami Watanabe ir kt. tyrime [20]. Buvo 
nustatyta, kad Manuka medus veiksmingai 
slopino gripo viruso replikaciją (EC50 = 3,6 ± 1,2 
mg/ml), kas rodo jo antivirusinį poveikį. Vieną 
kartą panaudojus 3,13 mg/ml Manuka medaus, 
zanamiviro arba oseltamiviro EC50 sumažėjo iki 
beveik 1/1 000. Rezultatai patvirtino, kad medus 
stipriai slopina gripo virusą, ir įrodė galimą jo 
medicininę vertę. Išanalizuotos skirtingos 
medaus iš aštuonių gėlių šaltinių rūšys, siekiant 
įvertinti jų anti-ŽIV-1 poveikį ir poveikį 
limfocitų proliferacijai. Aštuonių skirtingų rūšių 
medaus anti-ŽIV-1 poveikis buvo vertinamas 
atliekant kiekybinį polimerazės grandininės 
reakcijos (µGR) tyrimą. Tyrimas atskleidė, kad 
monoflorinis (tos pačios augalų rūšies) medus 
turėjo anti-ŽIV-1 poveikį, priklausomai nuo 
augalų šaltinio ir metilgloksalio kiekio šių augalų 
biomasėje [21]. 
Abedi ir kt. tyrimas [22] pateikė keletą įrodymų 
apie galimą medaus ir jo junginių poveikį 
koronavirusui dėl jų savybės reguliuoti viruso 
prikibimą ir patekimą į priimančiąją ląstelę bei 
RNR replikaciją. Medus ir jo komponentai taip 
pat gali reguliuoti ląstelių signalizacijos kelius, 
įskaitant oksidacinį stresą, uždegimą ir apoptozę. 

Vienas antivirusinio poveikio mechanizmas yra 
virusų baltymų, įgalinančių prikibti ir patekti į 
priimančiąsias ląsteles, slopinimas [23]. Buvo 
pažymėta, kad medus gali paveikti disulfidinius 
ryšius hemagliutinino baltymo HA receptoriuose, 
o tai apsaugo nuo gripo viruso prikibimo prie 
priimančiosios ląstelės paviršiaus. Koronaviruso 
spygliuotasis baltymas priklauso tai pačiai 
baltymų šeimos klasei [24]. Buvo pranešta, kad 
[25,26] medaus junginiai, tokie kaip kvercetinas, 
chrizinas, kaempferolis, galanginas ir kofeino 
rūgštis, pasižymi antivirusiniu poveikiu  COVID-
19 dėl stipraus prikibimo prie pagrindinės 
proteazės ir viruso replikacijos. Pagrindiniai 
medaus junginiai, tokie kaip kaempferolis, 
galanginas ir kofeino rūgštis, gali slopinti viruso 
adsorbciją, invaziją ir dauginimąsi. Chrysinas 
gali užkirsti kelią viruso patekimui į 
priimančiąsias ląsteles ir viruso replikacijai. 
Guercerinas gali slopinti viruso dangą, invaziją ir 
replikaciją [27-29]. Naujausi tyrimai ir straipsnis, 
pateikiantis galimo medaus farmakologinio 
poveikio apžvalgą [30] rodo, kad medus ir jo 
pagrindiniai komponentai gali turėti įtakos 
koronavirusinės infekcijos, įskaitant COVID-19, 
prevencijai ir gydymui. 
Nors antimikrobinis medaus poveikis daugeliui 
bakterijų ir grybelių [31] [32] buvo gerai ištirtas, 
jo antivirusiniam poveikiui įrodyti vis dar reikia 
išsamių tyrimų, kad jis galėtų būti naudojamas 
įvairių virusinių infekcijų prevencijai ir gydymui. 
Šiuo tyrimu buvo siekiama įvertinti antivirusinį 
medaus ekstrakto Camelyn poveikį sunkaus 
ūminio respiracinio sindromo koronaviruso 2 
(SARS-CoV-2) atveju. 
 
MEDŽIAGOS IR METODAI 
Komercinio produkto „Camelyn“ ampulės, 
tiekiamos UAB „Silicon Biotechnology“, yra 
pagamintos iš pasirinkto medaus ekstrakto. 
Ampulės turinį sudaro 35% Camelyn ir 65% 
injekcinio vandens. Camelyn sudėtyje yra ketonų, 
eterių, bioorganinių rūgščių, fenolių, aldehidų ir 
furfurolo. Citotoksiškumui ir antivirusiniams 
tyrimams atlikti Camelyn buvo atskiestas iki 
galutinės koncentracijos nuo 10 µg/ml iki 2500 
µg/ml. 
 
Eksperimentiniai gyvūnai 
Šešių savaičių amžiaus BALB/c pelės (n = 3) 
buvo veisiamos ir laikomos veisimo įstaigoje 



Valstybiniame tyrimų institute Inovatyvios 
medicinos centre (Lietuva). Visos procedūros 
buvo vykdomos vadovaujantis Europos Sąjungos 
institucinėmis gairėmis, ir jas patvirtino Lietuvos 
bandomųjų gyvūnų naudojimo etikos komisija 
prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
Nr. G2-124 (2019.07.11). Gyvūnai buvo laikomi 
kontroliuojamos temperatūros aplinkoje 
(23±1°C). Maistas ir vanduo buvo teikiami ad 

libitum. 
 
Ląstelių paruošimas 
Žiurkėnų jauniklių inkstų ląstelių linija 21 (BHK-
21) buvo gauta iš Vilniaus universiteto Gyvybės 
mokslų centro (Lietuva). Tėvų BHK-21 ląstelės 
buvo pasėtos į didelio gliukozės koncentracijos 
Dulbecco modifikuotą „Eagle“ terpę (DMEM) 
(4,5 g/l) („Life Technologies“, JAV), papildytą 
10% FBS (Lonza, Šveicarija) ir 1% antibiotikais 
(penicilinu ir 10 000 U streptomicinu) (Lonza, 
Šveicarija). Kultūros buvo laikomos 37°C ir 5% 
CO2 atmosferoje. Ląstelių monosluoksnis buvo 
išsklaidytas naudojant 0,25% tripsino ir EDTA 
(Lonza, Šveicarija) mišinį. 
 
Kraujodaros kamieninės ląstelės (HSC), gautos iš 
kaulų čiulpų, buvo išskirtos, išplaunant BALB/c 
pelių šlaunikaulį ir blauzdikaulius, kaip anksčiau 
aprašyta Juppperi ir kt. tyrime [33] su tam 
tikromis modifikacijomis. Blužnies ląstelės buvo 
išskiriamos švelniai spaudžiant-disocijuojant 
audinius, naudojant PBS, ir tada praleidžiamos  
per 70 µm sterilų ląstelių koštuvą. Surinktos HSC 
ir blužnies ląstelių suspensijos buvo plaunamos 
su PBS ir tada frakcionuojamos tankio gradiente, 
naudojant limfolito M (Cedarlane, JAV) terpę 
pagal gamintojo rekomendacijas. Izoliuotos HSC 
ir blužnies ląstelės buvo tris kartus plaunamos 
„Roswell Park Memorial“ instituto RPMI-1640 
terpėje su 10% FBS (Lonza, Šveicarija) ir 1% 
antibiotikų (penicilinu ir 10 000 V streptomicinu 
(Lonza, Šveicarija), centrifuguotos 10 min. 300 x 
g, pakartotinai suspenduotos ir suskaičiuotos. Po 
išskyrimo procedūrų ląstelių gyvybingumas buvo 
įvertintas tripano mėlynojo dažiklio (0,4%, m/V) 
išskyrimu su „Nikon ECLIPSE 50i“ („Nikon“, 
Japonija) mikroskopu, naudojant hemocitometrą.  
 
Camelyn citotoksiškumo tyrimas 
In vitro ląstelių augimo greitis buvo įvertintas, 
naudojant ląstelių skaičiavimo rinkinį Kit-8 

(CCK-8) (Dojindo Laboratories, Japonija) pagal 
gamintojo rekomendaciją. Dvi x 105 BHK-21, 
HSC ir 5 x 105 blužnies ląstelės buvo pasėtos 
auginimo terpėje į 96 duobučių plokšteles ir 72 
valandas inkubuotos su Camelyn kontroline ir 
kitomis koncentracijomis (35 µg, 50 µg, 70 µg, 
100 µg, 150 µg ir 200 µg) 37°C temperatūroje 5% 
CO2 atmosferoje. Absorbcija ties 450 nm 
nustatyta daugkartiniu skaitytuvu Sunrise (Tecan, 
Austrija). Camelyn gydytų ląstelių 
gyvybingumas buvo lyginamas su kontrolinėmis 
ląstelėmis (neapdorotomis) ir apdorotomis 
DMSO (teigiama kontrolė). Visi tyrimai buvo 
atlikti trimis nepriklausomais eksperimentais. 
 
SARS-CoV-2 plokštelių mažinimo tyrimas 
 
Junginys buvo įvertintas plokštelių mažinimo 
tyrimu, siekiant nustatyti jautrumą vaistams 
SARS-CoV-2/Kvebeko miestas/21697/2020. 
Pasirinkti junginiai buvo įvertinti atliekant 
plokštelių mažinimo tyrimą - aukso standarto 
fenotipinį metodą, skirtą nustatyti SARS-CoV-2 
jautrumą vaistams. Trumpai tariant, 
susiliejančios Vero E6 ląstelės buvo pasėtos po 1 
x105 ląstelių/duobutėje į 6 duobučių plokšteles. 
Pasirinkti junginiai, atskiesti serijiniu būdu, buvo 
iš anksto inkubuoti su 40–100 SARS-CoV-2 
plokšteles formuojančiais vienetais (PFU) 60 
minučių 37°C temperatūroje 5% CO2 
atmosferoje. Iš anksto inkubuotas junginio ir 
SARS-CoV-2 mišinys buvo įdėtas prie 
susiliejančių Vero E6 ląstelių ir inkubuotas 60 
minučių 37°C temperatūroje 5% CO2 
atmosferoje. Po to inokulatas buvo pašalintas ir 
užkrėstos ląstelės buvo inkubuojamos tris dienas 
(be junginio) minimalioje pagrindinėje terpėje 
(MEM) (Merck, Vokietija) su 2% galvijų vaisiaus 
serumu (Thermo Fisher Scientific, JAV), kuriame 
buvo 0,6% SeaPlaque agarozės (Lonza, 
Šveicarija). Ląstelės buvo užfiksuotos ir 
nudažytos, o PFU skaičius buvo suskaičiuotas 
inversiniu mikroskopu ir nubrėžtas kaip 
antivirusinės koncentracijos logaritmo funkcija. 
Tada buvo apskaičiuotos EC50 vertės. 
Lygiagrečiai, plokštelių mažinimo tyrimu buvo 
įvertinti antivirusiniai vaistai favipiraviras ir 
remdesiviras pagal standartinį protokolą (be 
išankstinio viruso inkubavimo su vaistais), 
siekiant nustatyti SARS-CoV-2 jautrumą 
vaistams.  



 
Statistinė analizė 
 
Statistinė analizė buvo atlikta naudojant 
„Microsoft Excel“ ir „IBM SPSS Statistics“ 

programinės įrangos paketą 25. Santykiams tarp 
kintamųjų buvo naudojamos „Spearman“ rango 
koreliacijos. Statistiškai reikšmingu buvo 
laikomas p-vertės <0,05 tikimybės lygis. 

 
REZULTATAI 
 
Citotoksiškumo tyrimas 
Citotoksiškumo tyrimas yra kiekybinis skirtumo 
tarp ląstelių žūties ir ląstelių augimo nustatymas. 
Jis buvo naudojamas mūsų eksperimentuose, 
siekiant įvertinti galimą medaus produkto poveikį 
ląstelių augimui ir dauginimuisi. Kiekvienoje 
Camelyn medaus ekstrakto ampulėje buvo 2 ml 
gintaro spalvos injekcinio tirpalo. Veikliųjų 
junginių kiekis buvo 0,035 g/ml. Nė viena iš 
ištirtų Camelyn koncentracijų (35 µg, 50 µg, 70 
µg, 100 µg, 150 µg ir 200 µg) nepasižymėjo 
neigiamu citotoksiniu poveikiu (1a, 1b, 1c 
paveikslai). Didesnė Camelyn koncentracija 
žymiai padidino kraujodaros kamieninių ląstelių 

kiekį. Palyginti su kontroline koncentracija, HSC 
skaičius svyravo nuo 114%, Camelyn 
koncentracijai esant 70 µg/ml, ir iki 206%, 
koncentracijai pasiekus 200 µg/ml. Panašios 
tendencijos buvo pastebėtos ir ląstelių linijos 
BKH-21 tyrime (1a, 1b pav.). Ląstelių skaičius 
padidėjo nuo 116% iki 203%, koncentracijai 
padidėjus nuo 70 µg/ml iki 200 µg/ml. 
Stimuliuojantis Camelyn poveikis buvo dar 
ryškesnis blužnies ląstelių augimui. Pradedant 
nuo Camelyn koncentracijos 50 µg/ml, blužnies 
ląstelių augimas didėjo, o eksperimento 
pabaigoje vidutinis apdorotų ląstelių skaičius 
buvo daugiau nei 3 kartus didesnis, lyginant su 
kontroline koncentracija (1c pav.).  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
 
1 paveikslas. Įvairių koncentracijų medaus ekstrakto Camelyn įtaka žiurkėnų jauniklių inkstų ląstelių linijai 21 (BHK-
21) (a), kraujodaros kamieninių ląstelių (HSC) (b) ir blužnies ląstelių (c) augimui; juoda horizontali linija - kontrolinės 
OD reikšmė. 
 
SARS-CoV-2 plokštelių mažinimo tyrimas Norint įvertinti medaus produkto „Camelyn“ 

antivirusinį poveikį SARS-CoV-2, nustatyta 



pusiau maksimali veiksminga koncentracija 
(EC50). Susiliejančios Vero E6 ląstelės buvo 
pasėtos į 6 duobučių plokšteles. Camelyn, du 
kartus praskiestas serijiniu būdu, 60 minučių 
buvo inkubuotas su maždaug 50–100 plokštelę 
formuojančių vienetų (PFU) SARS-CoV-
2/Quebec City/21697/2020 ir panaudotas 
ląstelėms užkrėsti. Po 3 dienų inkubacijos (be 
Camelyn) ląstelės buvo užfiksuotos ir nudažytos 
violetiniu kristalu. PFU skaičius buvo 
suskaičiuotas inversiniu mikroskopu ir nubrėžtas 
kaip antivirusinės koncentracijos logaritmo 
funkcija, siekiant gauti EC50. 
 
Ląsteles užkrėstus 100 PFU, medaus ekstrakto 
Camelyn koncentracija nuo 9,08 µg/ml iki 72,6 
µg/ml turėjo nereikšmingą poveikį viruso 
plokštelių sumažėjimui. Viruso plokštelių 
skaičius sumažėjo 4,5-13,5%. Didesnė 145,3 
µg/ml koncentracija sumažino viruso plokštelių 
skaičių iki 53,85% (2 pav.). EC50 siekė 192,4 
µg/ml. 
 
Viruso pasėlį sumažinus iki 25-30 PFU, Camelyn 
koncentracijos nuo 9,08 µg/ml iki 36,3 µg/ml 
dėka viruso plokštelių skaičius sumažėjo 30-33% 
(2 pav.). Pradedant nuo 72,6 µg/ml 

koncentracijos, viruso plokštelių skaičius ženkliai 
sumažėjo, lyginant su kontrole koncentracija. Šis 
tyrimas atskleidė, kad medaus ekstrakto 
koncentracija Camelyn pasižymėjo slopinamuoju 
poveikiu, EC50 esant 85,7 µg/ml. Siekiant 
patikrinti slopinimo poveikį, buvo atliktas 
papildomas bandymas naudojant koncentrato 
produktą - Camelyn tabletes. Camelyn tablečių 
slopinimas pasižymėjo panašiu poveikiu viruso 
plokštelių skaičiui. Tačiau koncentruoto Camelyn 
tabletės tirpalo praskiedimai pasižymėjo 
stipresniu slopinančiu poveikiu, EC50 esant 
116,27 ± 73,39 µg/ml, o užkrėstumui siekiant 100 
PFU. Mūsų rezultatai parodė, kad Camelyn 
ekstraktas, galimai turi slopinamąjį poveikį 
SARS-CoV-2 replikacinio ciklo pradžioje. 
 
Palyginimui, nustatyta, kad antivirusinis 
favipiraviro ir remdesiviro vaistų poveikis EC50 
buvo atitinkamai 15,71 µg/ml (100 µM) ir 0,616 
µg/ml (1,16 µM). Wang ir kt. [34] nustatė, kad 
favipiraviras in vitro turi poveikį SARS-CoV-2, 
nors ir reikalinga jo didelė koncentracija, 
palyginti su remdesiviru (EC50 = 61,80 µM). 
Pažymėtina, kad remdesiviras stipriai blokavo 
viruso infekciją esant mažai mikromolinei 
koncentracijai (EC50 = 0,77 µM) [35].

 
 

 
 
 
2 paveikslas. Skirtingų Camelyn koncentracijų poveikis SARS-CoV-2 plokštelių sumažėjimui VERO E6 ląstelėse: 
mėlyna linija - vidutinis viruso plokštelių skaičius vienoje duobutėje buvo 100 (Spearman rango koreliacijos tarp 
viruso plokštelių vienoje duobutėje ir koncentracijos yra rs1 = -1,000 ir yra reikšmingos 0,01 lygmeniu); raudona 
linija - vidutinis viruso plokštelių skaičius vienoje duobutėje buvo 30 (Spearman rango koreliacijos tarp viruso 
plokštelių vienoje duobutėje  ir koncentracijos yra rs2 = -0,952 ir yra reikšmingos 0,01 lygmeniu); pilka linija - pusė 
maksimalios veiksmingos koncentracijos (EC50). 



 
DISKUSIJA 
 
Medus yra žinomas dėl savo medicininės naudos 
ir jis susilaukia dėmesio kaip natūralus vaistas. 
Didėjantis mokslinių ir klinikinių pranešimų 
skaičius rodo, kad medų galima naudoti ne tik 
gydantis namuose, bet ir žaizdų gydimui bei 
audinių taisymui [36], [37], [38]. Teigiamas 
medaus poveikis žaizdų gijimui dažniausiai buvo 
siejamas su antibakteriniu poveikiu. Didelis 
cukraus kiekis, dėl kurio susidaro aukštas 
osmosinis slėgis ir žemas pH, sukelia bakterijų 
ląstelių dehidrataciją ir ląstelių sienelių 
pažeidimus. Tyrimai rodo, kad antimikrobinis 
medaus poveikis yra susijęs su padidėjusiu 
reaktyvaus deguonies junginių (RDJ) vandenilio 
peroksido poveikiu [39]. Antioksidacinis medaus 
poveikis koreliuoja su priešuždegiminiu ir žaizdų 
gijimo poveikiu [40]. 
 
Medaus mėginiai gali išskirti vandenilio 
peroksidą, kurį gamina fermentas gliukozės 
oksidazė ir kuris yra atsakingas už antimikrobinį 
poveikį [39]. Žalingas vandenilio peroksido 
oksiduojantis poveikis odos ląstelėms nestebimas 
dėl medaus polifenolio komponento, kuris gali 
slopinti šį RDJ poveikį. Kai kurie tyrinėtojai 
atkreipė dėmesį į medaus potenciją skatinti 
kamieninių ląstelių dauginimąsi, stimuliuoti 
kraujodaros kamieninių ląstelių migraciją, taip 
pat skatinti gijimo procesą spartinant audinių 
kraujotaką. Kita vertus, medus pasižymėjo 
slopinamuoju poveikiu ląstelių augimui, nes 
mažino proliferacijos gebą, skatino ląstelių 
apoptozę ir slopino ląstelių ciklą priklausomai 
nuo dozės [41]. 
 
Daugeliu atvejų medus turėtų būti vartojamas 
toks, koks yra. Tačiau, jei reikia, medaus 
veikliąsias medžiagas, tokias kaip smulkieji 
peptidai, amino rūgštys, polifenoliai, cukrūs, 
vitaminai, galima išgauti iš medaus. Camelyn yra 
originalus medaus ekstraktas, gautas iš specialios 
rūšies medaus patentuotu ekstrahavimo būdu, ir 
yra cukrų, baltymų, polifenolių, vitaminų, 
mineralų ir laisvųjų amino rūgščių mišinys. 
Duomenys parodė, kad Camelyn nėra citotoksinis 
ir pasižymi stipriu stimuliuojančiu poveikiu 
ląstelių proliferacijai. Dėl šios savybės Camelyn, 

kaip ir kitus medaus produktus, būtų naudinga 
vartoti gydant žaizdas. 
 
Bakradze ir kt. parodontito uždegiminių ligų 
klinikinių tyrimų duomenys atskleidė, kad 
Camelyn pasižymi imunostimuliaciniu, 
priešuždegiminiu poveikiu, aktyvina 
regeneraciją, slopina skausmą. Kliniškai buvo 
stebimi 56 pacientai, sergantys įvairiomis ligos 
formomis (gingivitu, parodontitu).Tyrimo 
rezultatai patvirtino Camelyn klinikinį 
tinkamumą kombinuotai gydant dantenų 
uždegimą, parodontitą ir periodontitą [42]. 
Chumburidze ir kt. tyrimai [43] parodė puikų 
regeneruojantį ir gydantį Camelyn poveikį 
pažeistiems audiniams. Šiame tyrime buvo 
aprašytos Camelyn ypatybės gydant įvairių tipų 
infekcijas ir navikus bei Camelyn 
farmakokinetika žiurkės plazmoje. Camelyn 
minimali slopinanti koncentracija (MSK) buvo 
nustatyta kai kurių bakterijų ir grybelių atmainų 
Maglakelidze ir kt. atliktuose tyrimuose [44]. 
Buvo pastebėta, kad Camelyn pasižymi stipriu 
slopinamuoju poveikiu (0,012–0,150 µg/ml) 
daugumai in vitro tyrimuose tiriamų bakterijų. 
Camelyn parodė stiprų in vitro poveikį 
flukonazolui atsparioms Candida albicans, 
Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida 
parapsilosis ir Candida krusei atmainoms, kurių 
MSK buvo atitinkamai 0,012 µg/ml. 
 
Kiek žinoma, jokiuose paskelbtuose 
moksliniuose ar klinikiniuose tyrimuose 
neaptartas medaus poveikis SARS-CoV-2. Iki 
šiol keturiuose registruotuose klinikiniuose 
tyrimuose įvertintas medaus ir jo veikliųjų 
junginių veiksmingumas pacientams, 
sergantiems COVID-19 (NCT04323345, 
NCT04345549, NCT04347382, NCT04468139) 
[45]. Buvo atlikta keletas tyrimų, kurie numatė 
Manuka medaus polifenolio jungimosi prie 
SARS-CoV-2 virusinių baltymų afinitetą. 
Daugumoje šių tyrimų buvo tiriamas galimas 
polifenolių antivirusinis poveikis, remiantis 
numatomu jungimusi prie pagrindinės SARS-
CoV-2 proteazės (Mpro) [28] [46]. Hebos ir kt. 
[28] tyrimuose ištirtas šešių junginių, esančių 
meduje, ir propolio biologinis poveikis COVID-
19. Tyrimas atskleidė, kad keturi junginiai 
pasižymi stipriu jungimosi afinitetu ir gali 



slopinti COVID-19 viruso replikaciją. 
Polifenoliai yra vieni iš šių bioaktyvių junginių ir 
šiuo metu vyksta 3-ia klinikinių tyrimų fazė 
tiriant jų poveikį COVID-19 pacientų gydymui 
[46]. Watanabe ir kt. tyrimų [20] rezultatai 
parodė, kad medus, ypač Manuka medus, stipriai 
slopina gripo virusą, kas rodo jo galimą 
medicininę vertę. Manuka medus veiksmingai 
slopino gripo viruso replikaciją (EC50 = 3,6 ± 1,2 
mg/ml). Palyginti su Camelyn slopinančiu 
aktyvumu, ši koncentracija yra 10–20 kartų 
didesnė.  
 
Remiantis mokslinių tyrimų apžvalga, Hossain ir 
kt. tyrimais [30], galima apibendrinti, kad medus 
gali būti naudingas COVID-19 pacientams dėl 
keleto pagrindinių poveikių; tiesioginių 
antivirusinių savybių, reguliuojančio/skatinančio 
priimančio imuninio signalo perdavimo būdo ir 
gretutinių  ligų išgydymo ir (arba)  jų eigos 
palengvinimo. Vaistų vartojimui kyla kelios 
problemos, tokios kaip atsparumas daugeliui 
bakterijų ir galimas šalutinis poveikis. Tai skatina 
ieškoti naujų terapinių alternatyvų, tokių kaip 
medus ir medaus produktai. 
 
IŠVADOS 
Tyrimas parodė, kad medaus ekstraktas Camelyn 
neturi citotoksinio poveikio, yra saugus ir 
pasižymi antivirusinėmis savybėmis SARS-CoV-
2 atveju. Tačiau ateityje būtina atlikti išsamius  
molekulinius Camelyn poveikio viruso 
replikacijai ar imuninei sistemai tyrimus. 
Neabejotina, kad Camelyn neveikia taip pat, kaip 
ir kiti tyrimo vaistai, šiuo metu vartojami COVID 
19 gydyti, tačiau, atsižvelgiant į dabartinę 
COVID-19 pandemijos sukeltą ekstremalią 
situaciją ir ribotas terapines galimybes, Camelyn 
pateikiamas perspektyvus ir tinkamas gydymo  
variantas, kuris yra saugus, lengvai vartojamas 
per burną  ir yra lengvai prieinamas kaip natūralus 
priedas. 
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