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SANTRAUKA
Sio tyrimo tikslas - ivertinti galim4 antivirusini medaus ekstrakto Camelyn poveiki sunkaus iiminio
respiracinio sindromo koronaviruso 2 (SARS-CoV-2) atveju. Camelyn citotoksiSkumo tyrime buvo
naudojama Ziurkenq jaunikliq inkstq lqsteliq linija 2l (BHK-21), hematopietines kraujodaros kamienines
l4steles (HSC), paimtos i5 kaulq diulpq ir bluZnies lqsteles. Po i5skyrimo procedlrq, lqsteliq gyvybingumas

buvo ivertintas tripano melynr$q daZq i5skyrimu mikoskopu, naudojant hemocitometrq. In vitro lqsteliq
augimo greitis buvo fvertintas, naudojant l4steliq skaidiavimo rinkinio 8 (CCK-8) test4. L4steles buvo
pasetos jauginimo terpg su ivairiomis Camelyn koncentracijomis (35 p9,50 lLg,70 pg, 100 pg, 150 pg ir
200 pg). Absorbcija ties 450 nm nustatyta daugkartiniu skaitytuvu. Antivirusinis poveikis buvo ivertintas
plok5teliq maZinimo tyrimu, siekiant nustatyti SARS-CoV-2 jautrumq vaistams. Pasirinktq junginiq

skiedimas serijiniu bfidu buvo i5 anksto inkubuotas su 40-100 SARS-CoV-2 plok5teles formuojandiais
vienetais (PFU). I5 anksto inkubuotas Camelyn ir SARS-CoV-2 miSinys po to buvo idetas i susiliejandias

Vero E6 lqsteles, prie5 tai inkubacines lqsteles uZfiksavus ir nudaZius, o PFU skaidius buvo suskaidiuotas

inversiniu mikroskopu ir nubreZtas kaip antivirusines koncentracijos logaritmo funkcija. Tyrimas parode,

kad Camelyn nera citotoksinis, jis stimuliuojandiai veikia lqsteliq proliferacij4 ir turi slopinamqji poveiki

SARS-CoV-2 su EC50 (puse maksimalios efektyvios koncentracijos) nuo 85,7 pg/ml iki 192,4 p,glml,
priklausomai nuo produkto koncentracijos ir viruso plok5teliq vienoje lqsteleje,

JABET

PaZangiosios biotechnologij os ir
eksperimentin6s terapijos leidinys

IVADAS
Dabartine pandemija parode, kad biitini ivairiis
galimi COVID-19 gydymo ir prevencijos biidai,

iskaitant esamus natiiralius produktus, fvair[s
organiniai junginiai, iskaitant bidiq medq,
propoli, bidiq pieneli, kurkurninq, resveratroli,
yra pladiai tiriami ir naudojami kaip galimi ivairiq
infekcijq gydymo b[dai t1] Nepaisant
Siuolaikines medicinos kritikos pastaruoju metu,
medus sulauke didelio demesio del daugybes

terapinirl savybiq, iskaitant antimikrobini,
prie5uZdegimini ir antivirusini poveiki [2,3].
Mokslininkai ivairius fitocheminius veiksnius,
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tokius kaip vandenilio peroksidas, lakiosios
organinds riig5tys, lizocimas, gliukozes oksidazd,
katalazl, pripaZino turindiais veiksming4
antibakterini poveikj t4l. Bidiq va5kas,

Ziedadulkes ir propolis yra svarb[s cheminiai
junginiai, kurie medui suteikia antimikrobiniq
sarybiq t5, 61. Meduje taip pat yra nedidelis
oligosacharidq kiekis, susijgs su ivairiq mikrobq,
p av y zdLiu| lamyno bakterij q, augimo sl opinimu

[7]. Fenolio junginiai, iskaitant flavonoidus, i5

medaus, propolio ir bidiq pienelio priskiriami
biologiSkai aktyvioms molekulems,
pasiZymindioms antimikobiniu poveikiu [8, 9]



Sie fiziniai ir cheminiai veiksniai suteikia medui
unikaliq savybiq. Nustatyta, kad medus Salina

Laizdrq infekcijas, maLina randrl susidarymq,
slopina uZdegim4, stimuliuoja angiogenezg ir
epitelio augim4 [10]. Medaus prie5uZdegiminis
poveikis pasirei5ke citokinq ekspresijos
slopinimu [11]. Yra Linoma, kad medus gali
pagerinti T ir B limfocitq dauginim4si,
stimuliuoja fagocitozg ir reguliuoja citokinq,
tokiq kaip naviko nekrozds faktorius (TNF),
interleukinas I beta (lL-lp) ir IL- 6, susidarymq
i5 monocitq [2]. Buvo rlustatyta, kad medus rr

keli jo komponentai blokuoja gaubtines Zarnos

veZio l4steliq cikl4 G0/Gl fazdje ll3, l4l.
In vitro fyrimai parode antivirusinj medaus
poveiki skirtingq tipq virusams I I 5- I 7] .

Antivirusinis medaus poveikis yra susijgs su

ivairiais jo ingredientais, patryzdliui, variu, kuris
yra medaus mikroelementas, inaktyvuojantis
virusus. Fenolio junginiai, tokie kaip flavonoidai,
askorbo nigStis ar vandenilio peroksidas, skatina
viruso augimo slopinimq, nutraukdami viruso
transkripcij4, transliacij4 ir replikacij4 [], [8],
t19l Noredami i5siai5kinti galim4 medaus
poveiki, plok3teliq slopinimo tyrimai buvo
naudojami Watanabe ir kt. tyrime [20]. Buvo
nustatyta, kad Manuka medus veiksmingai
slopino gripo viruso replikacij4 (EC50 : 3,6 + | ,2
mg/ml), kas rodo jo antivirusinj poveiki. Vien4
kart4 panaudojus 3,13 mgiml Manuka medaus,
zanamiviro arba oseltamiviro EC50 sumaZejo iki
beveik 1/l 000. Rezultatai patvirtino, kad rnedus
stipriai slopina gripo virus4, ir jrode galirn4 jo
medicining vertg. l5analizuotos skirtingos
medaus i5 a5tuoniq geliq Saltiniq rii5ys, siekiant
jvertinti jq anti-ZIV-l poveikj ir poveiki
I imfociq pro li feracij ai. A5tuoniq skirtingq r[5 iq
medaus anti-ZlY-l poveikis buvo vertinamas
atliekant kiekybini polimerazds grandinines
reakcijos (pGR) tyrimq. Tyrimas atskleide, kad
monoflorinis (tos padios augalq r[3ies) medus

turejo anti-ZIV-1 poveikl, priklausomai nuo
augalq Saltinio ir metilgloksalio kiekio Siq augalq

biomaseje [21].
Abedi ir kt. tyrimas l22l pateike kelet4 irodymq
apie galim4 medaus ir jo junginiq poveiki
koronavirusui del jq savybes reguliuoti viruso
prikibim4 ir patekimq I priimandiqlq lqstelg bei
RNR replikacij4. Medus ir jo komponentai taip
pat gali reguliuoti l4steliq signalizacijos kelius,

fskaitant oksidacini stres4, uZdegim4 ir apoptozg,

Vienas antivirusinio poveikio mechanizmas yra
virusq baltymq, igalinandiq prikibti ir patekti j

priimandi4sias l4steles, slopinimas [23]. Buvo
paLymeta, kad medus gali paveikti disulfidinius

rySius hemagliutinino baltymo HA receptoriuose,
o tai apsaugo nuo gripo viruso prikibimo prie
priimandiosios l4steles pavir5iaus. Koronaviruso
spygliuotasis baltymas priklauso tai padiai

baltymq Seimos klasei [24]. Buvo prane3ta, kad

125,26) medaus junginiai, tokie kaip kvercetinas,
chrizinas, kaempferolis, galanginas ir kofeino
rflgStis, pasiZymi antivirusiniu poveikiu COVID-
l9 del stipraus prikibimo prie pagrindines
proteazes ir viruso replikacrjos. Pagrindiniai
medaus junginiai, tokie kaip kacmpferolis,
galanginas ir kofeino rugStis, gali slopinti viruso
adsorbcijq, invazij4 ir dauginim4si. Chrysinas
gali uZkirsti keliq viruso patekimui i
priimandi4sias lqsteles ir viruso replikacijai.
Guercerinas gali slopinti viruso dangq, invazijqir
replikacij4 127-291. Naujausi tyrimai ir straipsnis,
pateikiantis galimo medaus farmakologinio
poveikio apLvaIg4 [30] rodo, kad medus ir jo
pagrindiniai komponentai gali tureti itakos
koronavirusines infekcijos, lskaitant COVID-19,
prevencijai ir gydymui.
Nors antimikrobinis medaus poveikis daugeliui
bakterijq ir grybeliq [31] t32l buvo gerai i5tirtas,
jo antivirusiniam poveikiui irodyti vis dar reikia
i5samiq tyrimq, kad jis galetq blti naudojamas

ivairiq virusiniq infekcijq prevencijai ir gydymur.
Siuo tyrimu buvo siekiama ivertinti antivirusinj
medaus ekstrakto Camelyn poveiki sunkaus
Dminio respiracinio sindromo koronaviruso 2

(SARS-CoV-2) atveju.

MEDZIAGOS IR METODAI
Komercinio produkto ,,Camelyn" ampules,
tiekiamos UAB ,,Silicon Biotechnology", yra
pagamintos iS pasirinkto medaus ekstrakto.
Ampules turinj sudaro 35oh Camelyn ir 650/o

injekcinio vandens. Camelyn sudetyje yra ketonq,
eteriq, bioorganiniq riig5diq, fenoliq, aldehidq ir
furfurolo. CitotoksiSkumui ir antivirusiniams
tyrimams atlikti Camelyn buvo atskiestas iki
galutines koncentracijos nuo l0 pg/ml iki 2500
pglml.

Eksperimentiniai gyviinai
Se5iq savaidiq amZiaus BALB/c pel€s (n : 3)
buvo veisiamos ir laikomos veisimo istaigoje



Valstybiniame tyrimq institute Inovatyvios
medicinos centre (Lietuva). Visos proced[ros
buvo vykdomos vadovaujantis Europos Sqjungos
institucindmis gairemis, ir jas patvirtino Lietuvos
bandomqjq gyviinq naudojimo etikos komisija
prie Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos
Nr. G2-124 (2019.07.11). Gyvnnai buvo laikomi
kontroliuojamos temperatlros aplinkoje
(23+l"C). Maistas ir vanduo buvo teikiami ad
libitum.

L4steliq paruoSimas
Ziurkenq jaunikliq inkstq l4steliq linija 2l (BHK-
2l) buvo gauta i5 Vilniaus universiteto Gyvybes
mokslq centro (Lietuva). Tevq BHK-21 l4steles
buvo pasetos j didelio gliukozes koncentracijos
Dulbecco modifikuotq ,,Eagle" terpg (DMEM)

$,5 g/l) (,,Life Technologies", JAV), papildyt4
l0% FBS (Lonza, Sveicarija) ir 1% antibiotikais
(penicilinu ir l0 000 U streptomicinu) (Lonza,
Sveicarrla). Kult[ros buvo laikomos 37"C ir 5o/o

CO: atmosferoje. L4steliq monosluoksnis buvo
i5sklaidytas naudojant 0,25oh tripsino ir EDTA
llonza. Sveicarija) miSini.

Kraujodaros kamienin6s lqsteles (HSC), gautos i5
kaulq diulpq, buvo i5skirtos, i5plaunant BALB/c
peliq Slaunikauli ir blauzdikaulius, kaip anksdiau
apra5yta ,Iuppperi ir kt. tyrime [33] su tam
tikomis modifikacrjomis. BluZnies l4stelds buvo
iSskiriamos Svelniai spaudZiantdisocijuojant
audinius, naudojant PBS, ir tada praleidZiamos
per 70 pm sterilq lqsteliq ko5tuv4. Surinktos HSC
ir bluZnies l4steliq suspensijos buvo plaunamos

su PBS ir tada frakcionuojamos tankio gradiente,
naudojant limfolito M (Cedarlane, JAV) terpg
pagal gamintojo rekomendacijas. Izoliuotos HSC

ir bluZnies l4steles buvo tris kartus plaunamos

,,Roswell Park Memorial" instituto RPMI-1640
terpeje su l0% FBS (Lonza, Sveicarija) ir l%
antibiotikq (penicilinu ir 10 000 V streptomicinu
(Lonza, Sveicarija), centrifuguotos l0 min. 300 x
g, pakartotinai suspenduotos ir suskaidiuotos. Po

iSskyrimo procedDry l4steliq gyvybingumas buvo

lvertintas tripano melynojo daZiklio (0,4o/o, mlY)
i5skyrimu su ,,Nikon ECLIPSE 50i" (,,Nikon",
Japonij a) mikroskopu, naudoj ant hemocitometr4.

Camelyn citotoksiSkumo tyrimas
In vitro l4steliq augimo greitis buvo lvertintas,
naudojant l4steliq skaidiavimo rinkini Kit-8

(CCK-8) (Dojindo Laboratories, Japonija) pagal
gamintojo rekomendaciiq. Dvi x 105 BHK-21,
HSC ir 5 x lOs bluZnies l4steles buvo pasetos

auginimo terpeje i 96 duobudiq plokiteles ir 72

valandas inkubuotos su Camelyn kontroline ir
kitomis koncentracijomis (35 pg, 50 pg, 70 lLg,
I 00 pg, I 50 pg ir 200 pg) 37"C temperat[roje 5%
COz atmosferoje. Absorbcija ties 450 nm
nustatyta daugkartiniu skaitytuvu Sunrise (Tecan,

Austrija). Camelyn gydytq lqsteliq
gyvybingumas buvo lyginamas su kontrolinemis
lqstelemis (neapdorotomis) ir apdorotomis
DMSO (teigiama kontrole). Visi tyrimai buvo
atlikti trimis nepriklausomais eksperimentais.

SARS-CoV-2 plok5teliq maZinimo fyrimas

Junginys buvo ivertintas plok5teliq maZinimo
tyrimu, siekiant nustatyti jautrum4 vaistams
SARS-CoV-2/Kvebeko miestas/21697/2020.
Pasirinkti junginiai buvo jvertinti atliekant
plok5teliq maZinimo tyrimq - aukso standarto
fenotipini metod4, skirtq nustatyi SARS-CoV-2
jautrum4 vaistams. Trumpai tariant,
susiliejandios Vero E6 l4steles buvo pasdtos po I
xl0s l4steliq/duobuteje i 6 duobudiq plok5teles.

Pasirinkti junginiai, atskiesti serijiniu bldu, buvo
i5 anksto inkubuoti su 40-100 SARS-CoV-2
plok5teles formuojandiais vienetais (PFU) 60

rninudiq 37'C temperatlroj e 5%n COz

atmosferoje. I5 anksto inkubuotas junginio ir
SARS-CoV-2 miSinys buvo idetas prle
susiliejaniiq Vero E6 l4steliq ir inkubuotas 60

minudiq 37oC temperat[roj e 5%o COz

atmosferoje. Po to inokulatas buvo pa5alintas ir
uZkrestos l4steles buvo inkubuojamos tris dienas
(be junginio) minimalioje pagrindineje terpeje
(MEM) (Merck, Vokietija) su 2o/o galvlj'4vaisiaus
senrmu (Thermo Fisher Scientific, JAV), kuriame
buvo 0,6yo SeaPlaque agarczd,s (Lonza,
Sveicarija). Lqsteles buvo uZfiksuotos lr
nudaZytos, o PFU skaidius buvo suskaidiuotas
inversiniu mikroskopu ir nubrdZtas kaip
antivirusines koncentracijos logaritmo funkcija.
Tada buvo apskaidiuotos EC50 vertes.
Lygiagrediai, plok5teliq maZinimo tyrimu buvo

ivertinti antivirusiniai vaistai favipiraviras ir
remdesiviras pagal standartini protokolq (be

iSankstinio viruso inkubavimo su vaistais),
siekiant nustatyti SARS-CoV-2 jautrum4

vaistams.



Statistind analizd

Statistine analizb buvo atlikta naudojant

,,Microsoft Excelo' ir ,,IBM SPSS Statistics"

REZULTATAI

CitotoksiSkumo tyrimas
CitotoksiSkumo tyrimas yra kiekybinis skiftumo
tarp l4steliq ZDties ir lqsteliq augimo nustatymas.
Jis buvo naudojamas mlsq eksperimentuose,
siekiant ivertinti galim4 medaus produkto poveiki
l4steliq augimui ir dauginimuisi. Kiekvienoje
Camelyn medaus ekstrakto ampuleje buvo 2 ml
gintaro spalvos injekcinio tirpalo. Veikliqjq
junginiq kiekis buvo 0,035 g/ml. Ne viena i5

i5tirtq Camelyn koncentracijq (35 1rg, 50 p9,70
pg, 100 trrg, 150 pg ir 200 pg) nepasiZymejo
neigiamu citotoksiniu poveikiu (1a, lb, lc
paveikslai). Didesne Camelyn koncentracija
Lymiai padidino kraujodaros kamieniniq l4steliq

W**WT ffiWW

programinds irangos paketq 25. Santykiams tarp
kintamqiq buvo naudojamos ,,Spearman" rango
koreliacijos. StatistiSkai reik5mingu buvo
laikomas p-vertes <0,05 tikimybes lygis.

kiekf . Palyginti su kontroline koncentracija, HSC
skaidius svyravo nuo ll4o/o, Camelyn
koncentracijai esant 70 pglml, ir iki 2060/o,

koncentracijai pasiekus 200 pglml. Pana5ios

tendencijos buvo pastebetos ir l4ste liq linijos
BKH-21 tyrime (la, lb pav.). L4steliq skaidius
padidejo nuo I l6% iki 203%, koncentracijai
padidejus nuo 70 prg/ml iki 200 pg/ml.
Stimuliuojantis Camelyn poveikis buvo dar

rySkesnis bluZnies l4steliq augimui. Pradedant
nuo Camelyn koncentracijos 50 pglml, bluZnies
l4steliq augimas didejo, o eksperimento
pabaigoje vidutinis apdorotq l4steliq skaidius
buvo daugiau nei 3 kartus didesnis, lyginant su

kontroline koncentracija (l c pav.).

ffiffiroW;*WT
sw

w,, ffit'ffiffiffi
I paveikslas. f vairiq koncentracijq medaus ekstrakto Camelyn itaka Ziurkenq jaunikliq inkstq l4steliq linijai 2l (BHK-
2l ) (a), kraujodaros kamieniniq l4steliq (HSC) (b) ir bluZnies lqsteliq (c) augimui;juoda horizontali linija - kontrolines

OD reik5me.

Norint lvertinti medaus produkto ,,Camelyn"
antivirusini poveiki SARS-CoV-2, nustatyta

SARS-CoV-2 ploklteliq maZinimo tyrimas



pusiau maksimali veiksminga koncentracija
(8C50). Susiliejandios Vero E6 l4steles buvo
pasdtos i 6 duobudiq plokSteles. Camelyn, du
kartus praskiestas serijiniu b[du, 60 minudiq
buvo inkubuotas su mai.daug 50-100 plokitelg
formuojandiq vienetq (PFU) SARS-CoV-
2/Quebec Cityl2l69712020 ir panaudotas

l4stelems uZkresti. Po 3 dienq inkubacijos (be

Camelyn) lqsteles buvo uZfiksuotos ir nudaZytos
violetiniu kristalu. PFU skaidius buvo
suskaidiuotas inversiniu mikroskopu ir nubreZtas
kaip antivirusines koncentracijos logaritmo
funkcija, siekiant gauti EC50,

L4steles uZkrestus 100 PFU, medaus ekstrakto
Camelyn koncentracija nuo 9,08 pglml lki 72,6
pglml turejo nereik5ming4 poveik! viruso
plok3teliq sumaZejimui. Viruso plok5teliq
skaidius sumaZejo 4,5-13,5o/o. Didesne 145,3

pglrnl koncentracija sumaZino viruso plok5teliq
skaidiq iki 53,85% (2 pav.). EC50 sieke 192,4
pglml.

Viruso pasell sumaZinus iki 25-30 PFU, Camelyn
koncentracijos nuo 9,08 pg/ml iki 36,3 p"glml
deka viruso plokSteliq skaidius sumaZejo 30-33n1,

(2 pav.). Pradedant nuo 12"6 pglml

koncentracij os, viruso plokSteliq skaidius Zenkliai
sumaZdjo, lyginant su kontrole koncentracija. Sis

tyrimas atskleide, kad medaus ekstrakto
koncentracij a Camelyn pasiZymej o slopinamuoj u

poveikiu, EC50 esant 85,7 pglml. Siekiant
patikrinti slopinimo poveiki, buvo atliktas
papildomas bandymas naudojant koncentrato
produktq - Camelyn tabletes. Camelyn tablediq
slopinimas pasiZyrrejo panaiiu poveikiu viruso
plokSteliq skaidiui. Tadiau koncentruoto Camelyn
tabletes tirpalo praskiedimai pasiZymejo
stipresniu slopinandiu poveikiu, EC50 esant

116,27 +73,39 pglml, o uZkestumui siekiant 100

PFU. M[sq rezultatai parod6, kad Camelyn
ekstraktas, galimai turi slopinamqij poveikj
SARS-CoV-2 replikacinio ciklo pradZioje.

Palyginimui, nustatyta, kad antivirusinis
favipiraviro ir remdesiviro vaistq poveikis EC50

buvo atitinkamai 15,71 pglml (100 pM) ir 0,616
pglml (1,16 pM). Wang ir kt. [34] nustatd, kad
favipiraviras in vitro turi poveiki SARS-CoV-2,
nors ir reikalinga jo didele koncentracija,
palyginti su remdesiviru (EC50 = 61,80 pM).
PaZymetina, kad remdesiviras stipriai blokavo
viruso inf'ekctlq esant malai mikromoliner
koncentracijai (EC50 = 0,77 pM) 1351.
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2 paveikslas. Skirtingq Camelyn koncentracijq poverkis SARS-CoV-2 plokiteliq sumaZejimui VERO E6 l4stelese:

melyna linija - vidutinis viruso plok5teliq skaidius vienoje duobuteje buvo 100 (Spearman rango koreliacijos tarp

viruso plok5teliq vienoje duobuteje ir koncentracijos yra rsl = -1,000 ir yra reik5mingos 0,01 lygmeniu); raudona

linija - vidutinis viruso plok5teliq skaidius vienoje duobuteje buvo 30 (Spearman rango koreliacijos tarp viruso
ploklteliq vienoje duobutdje ir koncentracijos yra rs2 = -0,952 ir yra reik5mingos 0,0 I lygmeniu); pilka linija - puse

maksimalios veiksmingos koncentracijos (EC50).
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DISKUSIJA

Medus yra Zinomas del savo medicinines naudos

ir jis susilaukia demesio kaip natiiralus vaistas.
Didejantis moksliniq ir klinikiniq praneSimq

skaidius rodo, kad medq galima naudoti ne tik
gydantis namuose, bet ir iaizdq gydimui bet

audiniq taisymui [36], [37], [38]. Teigiamas
medaus poveikis Zaizdt4 gijimui daZniausiai buvo
siejamas su antibakteriniu poveikiu. Didelis
cukraus kiekis, del kurio susidaro auk5tas

osmosinis slegis ir Zemas pH, sukelia bakterijq
l4steliq dehidratacijq ir l4steliq sieneliq
paZeidimus. Tyrimai rodo, kad antimikrobinis
medaus poveikis yra susijgs su padidejusiu
reaktyvaus deguonies junginiq (RDJ) vandenilio
peroksido poveikiu [39]. Antioksidacinis Inedaus
poveikis koreliuoja su prie5uZdegiminiu ir Laizdul

gijimo poveikiu [40].

Medaus meginiai gali i5skirti vandenilio
peroksid4, kuri gamina fermentas gliukozes
oksidaze ir kuris yra atsakingas uZ antimikrobinl
poveiki t39l Zalingas vandenilio peroksido
oksiduojantis poveikis odos lqstelems nestebimas
del medaus polifenolio komponento, kuris gali
slopinti 5i RDJ poveiki. Kai kurie tyrineto.;ai

atkreipe demesi i medaus potencijq skatinti
kamieniniq lqsteliq dauginim4si, stimuliuoti
kraujodaros kamieniniq l4steliq migracij4, taip
pat skatinti gijimo procesq spartinant audiniq
kraujotakq. Kita vertus, medus pasiZymejo
slopinamuoju poveikiu l4steliq augimui, nes

maZino proliferacijos gebq, skatino l4steliq
apoptozg ir slopino l4steliq ciklq priklausomai
nuo dozes [41].

Daugeliu atvejq medus turetq bflti vartojamas
toks, koks yra. Tadiau, jei reikia, medaus

veikli4sias medZiagas, tokias kaip smulkieji
peptidai, amino rfig5tys, polifenoliai, cukriis,
vitarninai, galima i3gauti i5 medaus. Camelyn yra

originalus medaus ekstraktas, gautas is specialios

ruSies medaus patentuotu ekstrahavimo bldu, tr
yn cukry, baltymq, polifenoliq, vitaminq,
mineralq ir laisvqiq amino riig5diq mi5inys.
Duomenys parod6, kad Camelyn nera citotoksinis
ir pasiZymi stipriu stimuliuojandiu poveikiu
l4steliq proliferacijai. Del Sios savybes Camelyn,

kaip ir kitus medaus produktus, biitq naudinga
vartoti gydant Laizdas.

Bakadze ir kt. parodontito uZdegiminiq ligq
klinikiniq tyrimq duomenys atskleide, kad
Camelyn pasiZymi imunostimuliaciniu,
prieSuZdegiminiu poveikiu, aktyvina
regeneracij4, slopina skausmq. KliniSkai buvo
stebimi 56 pacientai, sergantys jvairiomis ligos
formomis (gingivitu, parodontitu).Tyrimo
rezultatai patvirtino Camelyn klinikini
tinkamumq kombinuotai gydant dantenq
uZdegimq, parodontitq ir periodontitq 1421.
Chumburidze ir kt. tyrimai [43] parode puikq
regeneruojantj ir gydanti Camelyn poveikj
paZeistiems audiniams. Siame tyrime buvo
apra5ytos Camelyn ypatybes gydant jvairiq tipq
infekcijas ir navikus bei Camelyn
farmakokinetika Ziurkes plazmoje. Camelyn
minimali slopinanti koncentracija (MSK) buvo
nustatyta kai kuriq bakterijq ir grybeliq atmainq
Maglakelidze ir kt. atliktuose tyrimuose [44].
Buvo pastebdta, kad Camelyn pasiZymi stipriu
slopinamuoiu poveikiu (0,012-0,150 pdml)
daugumai in vitro tyrimuose tiriamq bakterijq.
Camelyn parode stiprq in vitro poveiki
flukonazolui atsparioms Candida albicans,

Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida
parapsilosis ir Candida krusei atmainoms, kuriq
MSK buvo atitinkamai 0,012 pglml

Kiek Zinoma, jokiuose paskelbfuose

moksliniuose ar klinikiniuose tyrimuose
neaptartas medaus poveikis SARS-CoV-2. Iki
Siol keturiuose registruotuose klinikiniuose
tyrimuose ivertintas medaus ir jo veikliqiq

Junglnlq veiksmingumas paclentams,

sergantiems COVID-19 (NCT04323345,
NCT04345549, NCT04347382, NCTO4468139)

[45]. Buvo atlikta keletas tyrimq, kurie numate

Manuka medaus polifenolio jungimosi prie

SARS-CoV-2 virusiniq baltymq afinitetq.
Daugr"rmoje 5i11 tyrrrnq buvo tiriamas galimas

polif'enoliq antivirusinis poveikis, remiantis
numatomu jungimusi prie pagrindines SARS-
CoV-2 proteazds (Mpro) t28l t461. Hebos ir kt.

[28] tyrimuose i5tirtas Se5iq junginiq, esandiq

meduje, ir propolio biologinis poveikis COVID-
19. Tyrimas atskleide, kad keturi junginiai
pasiZymi stipriu jungimosi afinitetu ir gali



slopinti COVID-19 viruso replikacijq.
Polifenoliai yra vieni i5 5iq bioaktyviq junginiq ir
Siuo metu vyksta 3-ia klinikiniq tyrimq faze
tiriant jq poveiki COVID-19 pacientq gydymui

[46]. Watanabe ir kt. tyrimq [20] rezultatai
parode, kad medus, ypad Manuka medus, stipriai
slopina gripo virus4, kas rodo jo galim4
medicining vertg. Manuka medus veiksmingai
slopino gripo viruso replikacijE (EC50 : 3,6 * 1,2

mg/ml). Palyginti su Camelyn slopinandiu
aktyvumu, Si koncentracija yra 10-20 kartq
didesne.

Remiantis moksliniq tyrimq ap?valga, Hossain ir
kt. tyrimais [30], galima apibendrinti, kad medus
gali biiti naudingas COVID-I9 pacientams d6l
keleto pagrindiniq poveiki4; tiesioginiq
antivirusiniq savybiq, reguliuoj andio/skatinandro
priimandio imuninio signalo perdavimo biido ir
gretutiniq ligq i5gydymo ir (arba) jq eigos
palengvinimo. Vaistq vartojimui kyla kelios
problemos, tokios kaip atsparumas daugeliui
bakterijq ir galimas Salutinis poveikis. Tai skatina
ieikoti naujq terapiniq alternatyvq, tokiq kaip
medus ir medaus produktai.

ISVADOS
Tyrimas parode, kad medaus ekstraktas Camelyn
neturi citotoksinio poveikio, yra saugus ir
pasiZymi antivirusinemis salybemis SARS-CoV-
2 atveju. Tadiau ateityje bltina atlikti i5samius
molekulinius Camelyn poveikio viruso
replikacijai ar imuninei sistemai tyrimus.
Neabejotina, kad Camelyn neveikia taip pat, kaip
ir kiti tyrimo vaistai, Siuo metu vartojami COVID
19 gydyti, tadiau, atsiZvelgiant i dabarting
COVID-19 pandemijos sukelt4 ekstremaliq
situacijq ir ribotas terapines galimybes, Camelyn
pateikiamas perspektyvus ir tinkamas gydymo
variantas, kuris yra saugus, lengvai vartojamas
per burn4 ir yra lengvai prieinamas kaip nattiralus
priedas.
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