СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ИНФОРМАЦИЯ

Професионалистът
към антибиотика
Пробиотична комбинация при
антибиотик асоциирана диария (ААД).
Пречи на обусловения от прием на антибиотик
растеж на патогенни бактерии в червото.
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OMNi-BiOtiC® 10
AAD
За лечение на
антибиотик асоциирана
диария
Под диария се разбира заболяване с увеличени
чревни движения и меки или воднисти
фекалии, по-често от три пъти на ден, за
период от повече от два дни. Може да е
свързана и с други проблеми, като например
болки в стомаха, спазми или газове, нерядко
се асоциира със симптоми като гадене и
повръщане. В тежките случаи се среща и
повишена температура [1].
Диарията може да е остра, рецидивираща
или хронична. Острата форма може да
бъде причинена от различни фактори, като
например хранителни алергии, лечение с
антибиотик, хранително отравяне, както
и инфекции на стомашно-чревния тракт
(гастроентерит). Хроничната диария може да
бъде причинена от непоносимост към храни,
хронични чревни възпаления, недостатъчно

усвояване на храна, хормонални изменения
или синдром на раздразненото черво.

Антибиотик асоциираната
диария
Употребата на антибиотици променя
обмяната на веществата на чревната
микрофлора. Продуцирането на късоверижни
мастни киселини (SCFA) – които служат
като доставчици на енергия за епителните
клетки – се нарушава и се стига до промени
в обмяната на въглехидрати и жлъчни
киселини. Тази модификация действа токсично
на червото и впоследствие причинява
функционална диария. Другата „тъмна“ страна
на антибиотиците е дестабилизирането на
микрофлората. Бариерата на „здравословните“
бактерии се разрушава и това може да
доведе до прекомерен растеж на патогенните
бактерии. Редуцирането на чревните
симбионти утъпква пътя за транслокация на
патогенните причинители и техните токсини,
както и за инфекциозна диария (изобр. 1).
Патогенна бактерия, която често се асоциира
с ААД, е Clostridium difficile. Растежът на
клостридии може да бъде причинен от
изчезването на коменсалната флора.

Изобр. 1: Механизми на антибиотик асоциираната диария
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Изобр. 2a/b показва ефекта на прекомерния растеж на Clostridium difficile в тънките черва,
поради приема на антибиотик

Изобр. 2a: Микроскопско изображение на лактобацили в
тънките черва

Изобр. 2b: Дебело черво с Clostridium difficile с характерни жълти
плаки, които се свързват помежду си във вериги и могат да
покрият големи ареали от мукозата.

Антибиотик асоциираната
диария и нейните
последствия

цитоскелетните протеини и протеините на
плътните връзки – до понижена бариерна
функция [2].

Антибиотик асоциираната диария (ААД)
според литературата се появява при 5 до 50%
от лекуваните с антибиотици пациенти [5].
Симптомите стигат от леки разстройства до
тежък псевдомембранозен колит. Често появата
на ААД означава удължаване на престоя в
болница, ново стационарно лечение, а за
оперираните пациенти в най-лошия случай
може представлява животозастрашаващо
усложнение. Много пациенти, при които се е
развила диария, се лекуват с друг антибиотик,
което може да доведе до засилена резистентност
на патогените към антибиотици. Заедно с
рисковете и проблемите за пациентите, това
води и до значително увеличение на разходите в
здравеопазването [9].
Прекомерният растеж на патогенни бактерии,
които продуцират токсини, може да доведе
до увреждане на чревната лигавица, като
клетките стават податливи на инфекции.
Инфекцията на епителните клетъчни линии
в червото с инвазивни патогенни бактерии
води до засилена базална и стимулирана
хлоридна секреция и чрез преобразуване на

Най-често срещаните патогенни бактерии, които
причиняват болнични инфекции, са Clostridium
difficile, Staphylococcus aureus, Candida spp,
Salmonella spp и Klebsiella spp. От тези патогенни
бактерии Clostridium difficile се открива при 12 до
25% от пациентите с ААД [3; 4].
Фактът, че резистентността към антибиотици
представлява нарастващ рисков фактор, който не
може да бъде решен задоволително с лекарства,
усложнява положението още повече. Особено
резистентните на ванкомицин етерококи (VRE)
и MRSA (мултирезистентни Staphylococcus
aureus) водят до множество проблеми.
Понастоящем няма каузално лечение за ААД.
Към използваните днес стратегии принадлежи
спирането на лечението с антибиотикапричинител и употребата на антибиотикзаместител. 80% се повлияват добре от лечението
с ванкомицин или метронидазол. При останалите
20% могат да настъпят рецидивиращи CDADепизоди (Clostridium difficile асоциирана
диария), които, въпреки повторното лечение
с антибиотик, могат да персистират. Поради
доброто проучване, интересът към пробиотици и
синбиотици нараства.
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Какво са пробиотиците
и кога употребата им
при ААД има смисъл?
Пробиотиците са описани като: „живи
микроорганизми, които са от полза
за гостоприемника, ако са приети
в съответното количество“ [9]
– дефиниция, която още през 2002
г. е предложена от ОПЗ/СЗО.
Също така са определени свойствата на
ефективния пробиотик (Сааведра). Те включват:
Устойчивост спрямо ензимите на
•червата
и панкреаса, стомашните
киселини и жлъчната течност.

Предотвратяване на способността за
•развитие,
респективно репликация на
патогенни бактерии в стомашно-чревния тракт.
Точно на тези изисквания отговаря OMNiBiOtiC® 10 AAD. Пробиотик, който е изрично
разработен за намаляване на появата
на антибиотик асоциирана диария. За
предпочитане OMNi-BiOtiC® 10 AAD се
приема 3 часа след първия и след всеки
следващ прием на антибиотик. Приемът
по възможност трябва да се назначи от
първия ден на антибиотичното лечение.
Пациентът има следните ползи от
лечението с OMNi-BiOtiC® 10 AAD [6; 12]:

• Бързо оздравяване от инфекция
• По-малко усложнения
• Намалена заболеваемост
• Намалена смъртност
• По-високо качество на живота

За болниците лечението с OMNi-BiOtiC®
10 AAD носи следните ползи:
продължителност
•на По-кратка
болничните престои
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работно натоварване
•на По-малко
обслужващия персонал

• Намалена употреба на антибиотици
По-рядко затваряне на
•отделения
с цел дезинфекция
• Намалени разходи

Функции и начини
на действие
Синбиотиците могат да възстановят
равновесието на микрофлората, поспециално благодарение на способността
им да се прилепват към клетките на
лигавицата. Това спира растежа на
патогенни бактерии чрез конкуренцията
за рецептори на епителните клетки и за
хранителни вещества. Подсилване на
неимунологичните съпротивителни механизми
на стомашно-чревния тракт [13] чрез
Производство на антимикробни субстанции
•= резистентност
към колониализиране

• Стимулиране на секрецията на слуз
Подсилване на бариерната функция на
•червото
(запазване на чревния интегритет)
понижаване нивото на
•pHАктивното
предотвратява размножаването
на патогенните бактерии
И имунологичните съпротивителни
механизми могат да предпазят от
ентеропатогенни бактерии [13]:

• Стимулиране на продуцирането на цитокин
Подсилване на фагоцитния капацитет на
•клетките
с полиморфни ядра и макрофагите
• Подсилване на активността на NK

клетките и помощните клетки (KH)

на специфичните реакции
•на Подсилване
антителата към патогенни организми

Как са подбрани щамовете
за OMNi-BiOtiC® 10 AAD?
За да се постигнат горепосочените действия,
OMNi-BiOtiC® 10 AAD е съставен от 10 различни
пробиотични щама. Причини за подбора:
Способност за упражняване на
•антагонистично
действие върху често
срещаните патогенни бактерии,
по-специално C. difficile

• Без пренос на резистенции към антибиотици
Засилено „quorum sensing“ (“чувство
•за кворум”)
= комуникация с наличните
видове, но и с човешките епителни клетки

Способност за преминаване през
•стомашно-чревния
тракт без увреждане
Ефект на събиране на специфични
•свойства
на различните видове
ефект за заселване
•на Симбиотичен
различни ниши

Матрицата
Заедно с живите пробиотични микроорганизми
OMNi-BiOtiC® 10 AAD съдържа матрица от
(поли)захариди и ензими. Те доставят не
само хранителни вещества за бактериите, а
създават и стабилна среда, която гарантира
стабилност и активност на бактериите.
Ензимите, които са използвани за състава,
са основно амилази, който позволяват
достъпа на бактериите до хранителните
вещества от матрицата, за да могат те бързо
да започнат да растат. OMNi-BiOtiC® 10 AAD
съдържа баластни вещества (олигофруктоза),
които се състоят както от късоверижни,
така и от дълговерижни полизахариди.
Олигофруктозата е съставна част от
пробиотика, която подпомага както растежа
на бактериите в OMNi-BiOtiC®, така и онзи в
чревната флора. Специална смес от минерали
е добавена в състава на продукта. Ин-витро
експериментите са показали, че сместа от
минерали повишава активността на OMNiBiOtiC® след преминаването през стомаха.

L. acidophilus

E. faecium

L. rhamnosus

L. plantarum

Изобр. 3: Типичен резултат от тест за патогенна инхибиция, в който
растежът на патогенни бактерии е ограничен от пробиотичните бактерии.
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Преминава ли
OMNi-BiotiC® 10
AAD неувреден
през тънките
черва?
В сътрудничество с университетска болница
Маастрихт (azM) е разработен стационарен
ин-витро модел за симулация на човешкия
храносмилателен процес. Тествана е
способността за оцеляване на OMNi-BiOtiC®
10 AAD в обичайната търговска формула
(гранулат) в сравнение с капсула, която
съдържа продукта. Гранулираният OMNiBiOtiC® 10 AAD е рехидратиран във вода
за 15 минути преди теста. За това време
изсушените чрез замразяване пробиотични
бактерии са възстановили пълната си
метаболитна активност чрез рехидратация.
След това OMNi-BiOtiC® 10 AAD е въведен в
модел, който симулира приемане през устата
(изобр. 4а). Чрез добавяне на HCl нивото на
pH бързо се понижило, като същевременно
постоянно и в малки количества в системата
е добавян пепсин (изобр. 4b). Приема се, че
бактериите се нуждаят средно от един час, за
да достигнат тънките черва. След това време
са добавени панкреатин и жлъчка. Три часа
след първоначалното добавяне на пробиотика
Храносмилателна система

Изобр. 4: a) Дялове
от човешката
храносмилателна
система.

Eco AAD

Eco AAD

1,0E+09

1,0E+07

1,0E+05
024

(h)

Изобр. 5: OMNi-BiOTiC® 10 AAD в саше има много по-висока
степен на оцеляване, отколкото формулата в капсули

в модела жлъчката се е неутрализирала и
храносмилателният процес продължил за
още три часа. Проби за преброяване на
клетките са взети след 1/4, 1 1/4 и 6 часа.
Особено интересно сравнение чрез
изследването на активността и способността
за оцеляване се наблюдава тогава, когато
същият продукт се разтвори като смес на прах
директно в хладка вода и се изчака да изминат
15 минути от процеса на изследването, или
когато тази смес се напълни в устойчиви
на стомашните сокове капсули и в тази
форма се проведе нормираното ин-витро
изследване на AZM Маастрихт (изобр. 5) Дори
ако повечето висококачествени капсули
не се отворят в стомаха, това става после
в дванадесетопръстника. Това означава,
че бактериите не са се рехидратирали в

Извадка за ОКЕ
Панкреатин

b) ин-витро модел
за изобразяване
на човешкия
храносмилателен
тракт

pH
жлъчни соли
жлъчни соли
Време (ч)
Стомах
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Тънки черва
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стомашната киселина, а в смес от секрет от
жлъчката и панкреаса, което естествено не
съответства на рехидратационен разтвор.
Бактериите, които са разтворени във вода
преди оралния прием и са се активирали,
са доста повече в състояние да толерират
различните киселини на гастроинтестиналния

тракт. Затова е препоръчително пробиотиците
и синбиотиците да се предлагат само на
прах. Ако бъдат предпочетени капсули, се
препоръчва те да се отварят преди приемане
и съдържанието им да се разтваря във
вода. Условие за този процес е употребата
на устойчиви бактериални щамове.

ПРОУЧВАНИЯ
за OMNi-BiOtiC® 10 AAD:
Въздействието на мултищамен пробиотик върху
чревната флора и чревните движения при здрави
тестови лица, лекувани с амоксицилин
C. Koning1, D. Jonkers1,2, E. Stobberingh2, R. Stockbrügger1
Отделение по 1гастроентерология и 2медицинска микробиология на университет Маастрихт, Холандия Koning CJM, Jonkers D, Stobberingh E. The effect of a multispecies probiotic on the intestinal microbiota and bowel movements in healthy volunteers taking the antibiotic amoxycillin. Am J Gastroenterol 2007; 102:1–12

Въведение
Едно от страничните действия на
антибиотичната терапия е намаляването на
здравата чревна флора, което може да доведе
до антибиотик асоциирана диария (ААД).
Проучванията с едновидови пробиотици с
акцент върху клиничния резултат показват
намаляване на продължителността
на антибиотик асоциираната диария.
Няма проучвания за въздействието на
многовидовите пробиотици върху клиничния
резултат, както и за въздействието на новите
синбиотици върху самата чревна флора.

Цел на проучването
Проведено е двойно сляпо плацебоконтролирано изследване, за да се изследва
въздействието на многовидовия синбиотик
върху състава на чревната флора и чревните
движения след лечение с амоксицилин.

Методи

• Четиридесет и едно здрави тестови лица

• Мярка:

—500 mg амоксицилин два пъти
дневно от първия до седмия ден

—5 g многовидов синбиотик (109 cfu/g)
или плацебо два пъти дневно от
първия до четиринадесетия ден

• Даване на проба от фекалиите и анкета:
—Ден 0 (преди приема)

—Ден 7 (последен ден от
приема на амоксицилин)
—Ден 14 (последен ден от приема
на синбиотик/плацебо)
—Ден 63 (8 седмици след приключване
на лечението с амоксицилин)
Фекалните проби са поставени в рамките на 12
часа след дефекацията на селективна агарна
плочка чрез инжектиране посредством автомат
за автоматично инокулиране на пробите.
Всички проби са изследвани молекулярногенетично, посредством денатурираща
градиентна гел електрофореза. Анкетата
относно честотата и консистенцията на
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дефекация (съгласно Бристолската скала
за формата на изпражненията), спазването
на предписанията, медикаментозната
терапия, начина на хранене и пушенето
е попълвана ежедневно до 14-тия ден
и после отново на 63-тия ден.

Участие и спазване
на предписанията
Четиридесет участници завършват
проучването (19 в групата с пробиотик, 5
мъже и 14 жени, средна възраст 21 години
(18-49) и 21 в групата с плацебо, 10 мъже и 11
жени, средна възраст 25 години (19-56)), от
които тридесет и осем подават попълнената
анкета. Един участник отпаднал от проучването
заради алергия към амоксицилин. Спазването
на предписанията във връзка с приема
на антибиотика и синбиотика и в двете
групи възлизало на минимум 90%.
* Разлика между групите p < 0,05
1 = повишение в рамките на група
t = 7 към t = 63, p < 0,05
2 = повишение в рамките на група
t = 7 към t = 14, p < 0,05
3 = повишение в рамките на група
t = 7/14 към t = 0/63, p < 0,05
4 = повишение в рамките на група
t = 14 към t = 0, p < 0,05
5 = повишение в рамките на група t =
14 към t = 7 и t = 63 към t = 0, p < 0,05
6 = повишение в рамките на група
t = 63 към t = 0, p < 0,05
7 = повишение в рамките на група
t = 7 към t = 0/14/63, p < 0,05

Обобщение на резултатите
Съществено увеличение на фекалните
•ентерококи
при t = 7 и t= 14 в синбиотика,
сравнено с плацебо групата.

Съществено увеличение на строго
•анаеробно
растящите бактерии при t = 14 в
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синбиотика, сравнено с плацебо групата.

• Никакви разлики в броя на

бактериите, съдържащи се в синбиотика,
сравнено с плацебо групата.

• Съществени изменения с течение на

времето са установени при строго аеробно
растящите бактерии, ентерококите,
строго анаеробно растящите бактерии и
Bacteroides spp. в групата със синбиотик
и при ентерококите, строго анаеробно
растящите бактерии и образуващите
спори клостридии в плацебо групата.

• По-малко чревни движения с честота
на дефекация от ≥ 3 за минимум 2
дни и/или фекална консистенция от ≥
5 (Бристолската скала за формата на
изпражненията) за минимум 2 дни при
синиотика, сравнено с плацебо групата.

Заключение
Приемът на многовидов пробиотик при
здрави тестови лица, които са лекувани с
амоксицилин, има положително въздействие
върху състава на фекалната флора, води до
намаляване на броя на чревните движения
и подобрява фекалната консистенция.
Отделните видове бактерии се увеличават
значително при всяка група от пациенти, които
са получавали пробиотик OMNi-BiOTiC® 10 AAD
(анализ посредством денатурираща градиентна
гел електрофореза). Това съществено
увеличение се установява и 2 месеца след
приключване на приема на пробиотика. В
плацебо групата при 5% от тестовите лица е
установено намаляване на разнообразието
чрез загуба на видове ентерококи.

OMNi-BiOtiC® 10 AAD
понижава честотата на
антибиотик асоциираните
диарии от 50% на 0.5%

ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ
на OMNi-BiOtiC® 10 AAD в
окръжна болница Нойнкирхен:
Въздействието на мултищамен синбиотик върху
антибиотик асоциираната диария (ААД), респективно
псевдомембранозен колит, причинени от Clostridium
difficile при пациентите, лекувани с различни
антибиотици след хирургична операция
Friedrich C. Lang, Daniel Gebauer, Хирургично отделение на окръжната болница в термален регион
Нойнкирхен, Австрия. Lang F.C. Успешно прилагане на OMNi-BiOTiC® 10 AAD при антибиотик асоциирана
диария (ААД). Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen 2009; 7(4), 38-41

Въведение

Методи

Значително странично действие на
антибиотичната терапия е намаляването на
здравословната чревна флора, което може да
доведе до антибиотик асоциирана диария (ААД)
или също до Clostridium difficile асоциирана
диария (КДАД). В клиника Шарите в Берлин
през изминалите години са проведени
проучвания с многовидови пробиотици при
пациенти с трансплантация на черен дроб,
които са показали значително намаление на
появата на антибиотик асоциирана диария.
Обаче няма проучвания за въздействието на
многовидовите пробиотици при голям спектър
от пациенти, както направеното в окръжната
болница на един австрийски областен град.

Индикации за антибиотична терапия:
ентерит, колит, дивертикулит, холецистит,
перитонит, пневмония, панкреатит,
флегмонозен апендицит, пневмония, бронхит,
холангитен абсцес на черния дроб, еризипел,
диабетна гангрена, хеликобактер асоцииран
гастрит, инфекция на пикочните пътища,
инфектирана Ulcera cruris, абсцес, флегмон

Цел на проучването
В продължение на 6 месеца е проведено
пилотно проучване, в което са включени
всички пациенти, на които след хирургична
операция в окръжна болница Нойнкирхен е
предписана антибиотична терапия, за да се
изследва въздействието на многовидовия
синбиотик OMNi-BiOTiC® 10 AAD върху
намаляване появата на антибиотик асоциирана
диария след лечение с всички обичайно
използвани в болниците антибиотици.

пациенти след хирургични операции
• 199
жени, 95 мъже
• 104
средна
възраст: 68 години
•

Мярка:
Съобразена с индикациите употреба на
следните антибиотици: амоксицилин,
кларитромицин (клацид), метронидазол
(анаеробекс), цефуроксим, тазобактам
(тазонам), ванкомицин, рифаксимин
(колидимин), ампицилин (уназин),
амоксицилин + клавуланова киселина
(аугментин), фосфомицин, ципрофлоксацин
(ципроксин), моксифлоксацин-хидрохлорид
(авелокс), цефтриаксон, линезолид (зивоксид),
цефуроксим- аксетил (зинат), гентамицин,
еритромицин, норфлоксацин, меропенем
(оптинем), пеницилин, рефобацин и
сулфаметоксазол триметоприм (котрибене).
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5 g многовидов синбиотик (109 cfu/g) два
пъти дневно от първия ден на приема
на антибиотик до изписването.
Продължителност на мерките:
средна продължителност на престоя

прием 13,9 дни (2-56 дни)
• Стационарен
на антибиотик 9,05 дни (2-33 дни)
• Прием
OMNi-BiOTiC
прием 10,08 дни (2-33 дни)
•
Ежедневно двукратно запитване на
•пациентите
за възможните странични
®

действия на антибиотика

двукратно запитване
•на Ежедневно
пациентите за нежеланите
действия на пробиотика

Ежедневно са задавани въпроси и са
•получавани
отговори относно честотата
и консистенцията на дефекацията
(съгласно Бристолската скала за формата
на изпражненията), спазването на
предписанията, медикаментозната
терапия и начина на хранене.

Участие и спазване
на предписанията
Всичките 199 участници са приключили
проучването. Спазването на предписанията
във връзка с приема на антибиотик и

Поява на ААД в %

Честота на ААД преди въвеждане
на OMNi-BiOTiC® 10 AAD паралелно
с антибиотичната терапия: 5 – 50%
според използвания антибиотик.
Честота на ААД след въвеждане на OMNiBiOtiC® 10 AAD паралелно с антибиотичната
терапия: 0,5% = 1 пациент се е оплакал от
силна диария в деня на изписването си.

Обобщение на резултатите

• Значително намаляване на антибиотик
асоциираната диария от 50 на 0,5%

• Значително намаляване на

разходите за медикаменти от средно
€ 430,50 на € 19,15 седмично

• Значително намаляване на нуждата от грижи
• Значително намаляване на престоя на
пациентите, приемали OMNi-BiOtiC® 10 AAD
в сравнение със средната стойност преди
въвеждане на този многовидов пробиотик от
3-то поколение

Резултат

60
50

синбиотик и при двете групи възлиза на
100% (контрол от страна на болничния
персонал). В никой случай няма
непоносимост към синбиотика, не е било
необходимо прекратяване на приема на
синбиотика, няма нежелани въздействия.

49
45

40

28

30
20
10

0,5
0
Клиндамицин
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Цефалоспорин Амоксицилин/
клавуланова
киселина

Различни антибиотици
+ OMNi-BiOTiC® 10 AAD
при 199 пациенти

Заключение
Приемът на OMNi-BiOtiC® 10 AAD, модерен
и високоефективен мултищамен синбиотик
от 3-то поколение, въздейства положително
на пациентите в хирургията, които трябва
да бъдат лекувани с антибиотици, води

до значително намаление на антибиотик
асоциираната диария и съществено намалява
разходите за медикаменти и нуждата от
грижи. Въз основа на тези положителни опити
OMNi-BiOtiC® 10 AAD е на разположение за
ползване във всички клиники в Австрия.

Clostridium difficile
и Clostridium-difficileасоциираната диария (КДАД)
В около десет процента от случаите
антибиотик асоциираната диария преминава
в инфекция с Clostridium difficile. Тази грамположителна, анаеробна, образуваща спори
бактерия, която е силно резистентна извън
гастроинтестиналния тракт и не може да бъда
унищожена нито с киселина, нито с алкохол
или дезинфекция, образува два мощни токсина,
които са отговорни за заболявания като колит
и диарии при човека. При здравите хора
бактерията е безвредна. Но ако конкурентни
видове са изтласкани от антибиотика, C.
difficile може значително да се размножи.

Токсин B, цитотоксин, е есенциален за
вирулентността на причинителя и по
отношение на унищожаващия лигавицата
характер е десет пъти по-мощен от токсин А.
Разпространяващите се от 2001 г. нови
щамове се отличават с бинарен токсин, който
е в състояние да продуцира 16 пъти повече
токсин А и 23 пъти повече токсин В, отколкото
старите щамове. През 2011 г. е установено,
че нашите епителни клетки притежават
ензими, които спират токсина на клостридиите
чрез нитрозилиране. Едва значителното
разрастване на клостридиите претоварва
естествения капацитет на образуването на
ензими и причинява силно възпаление.

Диагностициране:
Тъй като самите бактерии не предизвикват
диария, болестта се диагностицира чрез
клетъчна култура на продуцираните токсини
във фекалиите. Тестът е скъп и резултатът е
наличен чак след 48 часа. Псевдомембранният
колит сам по себе си може да бъде
диагностициран само чрез колоскопия.

Изобр. 6: Clostridium difficile, микроскопско изображение

Токсин A, „ентеротоксин“, има
провъзпалително действие, води до
интестинална секреция на течност и причинява
интестинални възпаления и лезии.

Симптоми:
Към симптомите на КДАД принадлежи
преди всичко воднистата диария.
Освен това заболяването настъпва с
различна степен на усложнения – от
асимптоматичен статус на носителя до
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проявяват пет до десет дни след започване
на антибиотичната терапия. В редки
случаи симптомите се появяват едва десет
седмици след спиране на антибиотика.

тежки инфекции с токсичен мегаколон.

Брой на случаите КДАД по възрастова група

При КДАД диарията преминава с болки
в долната част на стомаха, спазми и
левкоцитоза. Най-често симптомите се

3000
2500
2000
1500
1000
500

Леталност

0

2002

2001
Година
0-14 год.

2004

2003

15-59 год.

60-74 год. >

2005

2006

75 год.

60/807

55/813

54/777

80/997

88/1453

150/2450

(7,43)

(6,77)

(6,95)

(8,02)

(6,06)

(6,12)

Изобр 7: Положението в Австрия: КДАД при хоспитализирани пациенти и леталността през 2001-2006 г.,
въз основа на данни от изписването от болница (обобщени данни за КДАД като основна диагноза и съпътстваща
диагноза; обща леталност). Източник: AGES (Австрийска агенция по безопасност на храните)

Терапия:
Като първа мярка се спира антибиотикапричинител. Заедно с корекцията на нивото на
електролити и течности, терапията се състои
и в употребата на антибиотик-заместител,
като метронидазол или ванкомицин. При
наличието на рецидивиращо заболяване
за възстановяване на здравословното и
достатъчното разнообразие на наличния
микробиом може да се наложи фекална
бактериотерапия. За да се предотврати тази
тежка и скъпа интензивна операция, се
препоръчва употребата на синбиотици като
превантивна мярка или адвювантна терапия.
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Успешна адювантна
употреба на OMNi-BiOtiC® 10
AAD при повторни инфекции
с Clostridium difficile
Probiotic in Clostridium difficile infection: reviewing
the need for a multistrain probiotic.
Hell M et al. (2013) Benefical Microbes 4 (1): 39-51

Въз основа на ретроспективното изследване,
10 пациента с тежка или повторна
инфекция с Clostridium difficile (КДИ), заедно
с антибиотичната терапия са лекувани
адювантно с терапия с мултищамен
синбиотик OMNi-BiOtiC® 10 AAD.

Всички пациенти в проучването са приемали
орално 4 пъти дневно 125 mg ванкомицин
и 2 пътни дневно мултищамен синбиотик.
5 пациенти са страдали от повторна КДИ.
При всички 10 пациенти е настъпило пълно
възстановяване от всички клинични симптоми.
В рамките на тримесечния последвал период
едно от наблюдаваните лица е починало
от белодробно възпаление, очевидно без
връзка с КДИ епизодите. Няма данни за
странични действия. Тестът на фекалиите е
повторен при 9 от 10 пациента и всеки път е
отрицателен. И в 6- месечния периода след
наблюдението не са се появили рецидиви.

OMNi-BiOtiC® 10 AAD в
рамките на 24 часа намалява
образуването на токсини на
Clostridium difficile до 0.
Според последните научни изследвания,
лечението с OMNi-BiOTiC® 10 AAD
възпрепятства Clostridium difficile при растежа
и образуването на токсини (както ентеротоксин
А, така и цитотоксин В) (Изобр. 8) (проучване на
Pfeifer & Steyer, 2012).

об

концентрация на токсин А и В (CDU)

ра
от зу
концентрация на Clostridium difficile (log cfu/ml)
в
ан ан
е
т н
бе иби а т
зп о о
ро ти кси
би ци ни
от т
ик е

Този резултат се базира на идеята за целева
употреба на специално разработени за тази
индикация на КДАД многовидови синбиотици,
които могат както да предотвратят развитието

на КДИ, така и да ограничат нозокомиалната
и ендогенната реинфекция. Ефективността на
лечението с пробиотик за предотвратяване на
инфекциите с Clostridium difficile е потвърдена
и в актуалния доклад на Cochrane.

след 24 часа

след 48 часа

токсин А и В

Изобр 8: Съдържащите се в OMNi-BiOTiC® 10 AAD високо активни пробиотични бактерии в рамките на 24
часа намаляват образуването на токсини на Clostridium difficile до 0!
(Източник: Steyer & Pfeifer, Int. J Orthomol Med, 141 (2012), 38-41)
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* OMNi-BiOTiC® 10 AAD е наречен
Ecologic® AAD в някои статии.

OMNi-BiOtiC® 10 AAD – фактите
Фармакологичен статус:

В Австрия е регистриран като диетична
•храна
за специални медицински цели.
За третиране на антибиотик
асоциирана диария.

За кого?
OMNi-BiOTiC® 10 AAD е специално
разработен за терапия на

• Антибиотик асоциирана диария
Рецидивиращи инфекции
•с Clostridium
difficile
синдром
•на Постинфекциозен
раздразненото черво

• Дивертикулит
• Диария от различен произход
• Пародонтит
Странични действия?
Не са установени в никое от
•проведените
проучвания

• Не е възможно предозиране
Препоръчителна употреба:
време на антибиотична терапия:
•2х1Посаше,
по възможност 1-3 часа преди

Препоръчителен прием:
Съдържанието на едно пликче се
разбърква в 1/8 л хладка вода, изчаква се
15 минути (за рехидратация и активиране
на бактериите), разбърква се и се пие
преди закуска и/или преди лягане.

Състав:

10 специално изследвани за
•индикацията
бактериални щама

5x10 CFU/g = общо 5 милиарда
•размножаващи
се човешки бактерии
9

с голяма активност на саше (5 г)
Bifidobacterium bifidum W23
Bifidobacterium lactis W18
Bifidobacterium longum W51
Enterococcus faecium W54
Lactobacillus acidophilus W37
Lactobacillus acidophilus W55
Lactobacillus paracasei W72
Lactobacillus plantarum W62
Lactobacillus rhamnosus W71
Lactobacillus salivarius W24
Съставки на матрицата: царевично нишесте,
малтодекстрин, инулин, калиев хлорид,
магензиев сулфат, фруктоолигозахариди
(олигофруктоза), ензими, манганов сулфат.

или след приема на антибиотик

антибиотична терапия: ежедневно
•по След
едно саше в продължение на 8-14 дни,
за регенериране на чревната флора

За лечение на рецидивиращи
•инфекции
с Clostridium difficile,
2-3 пъти дневно по едно саше

15

Омнибиотичната
концепция

• Предотвратяват размножаването
на патогенните микроорганизми
като Clostridium difficile и така спират
разстройството

Десетте съдържащи се
бактериални щама имат
следните свойства и признаци,
на които продуктът дължи
специфичната си функция:

• Намаляват освобождаването на
токсини от Clostridium difficile и така
предотвратяват унищожаването на
чревната лигавица

ул. Червена стена 58, София, България

vedrainternational.eu
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Научно доказан

Institut Allergosan
Pharmazeutische Produkte Forschungs- und
Vertriebs
GmbH A-8042 Graz, Schmiedlstraße 8A
Телефон: +43 (0) 316 405 305
info@allergosan.at

omnibiotic.at

