СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ИНФОРМАЦИЯ
Пробиотична комбинация с шест
научно тествани, размножаващи се
бактериални култури

Червото – център на нашата
имунна система
Преди повече от 100 години ученикът на
Пастьор и впоследствие носител на Нобелова
награда Иля Мечников е казал: „Смъртта
дебне в червата”. Днес нашето черво и около
600 вида бактерии са интензивно проучвани
по отношение на свойствата, обмяната на
веществата и влиянието върху имунната
система. Благодарение на това знаем, че в
червата ни живеят десет пъти повече бактерии,
отколкото са клетките на нашето тяло, и
генетичното многообразие на бактерии в
гастроинтестиналния ни тракт превишава около
сто пъти всички други в човека.
Между организма ни и чревната флора
съществуват интензивни отношения от взаимна
полза, които днес могат да бъдат доказани и
чрез молекулярно-генетично секвениране на
нашия микробиом: симбиоза, която често пъти
бива нарушена.
Като цяло влиянието на чревната флора върху
здравето на човека се подценява. Заедно със
задачата по приемане на храна и отделяне на
несмилаемите остатъци, червото има голямо
значение за имунната ни система. Защото с
частите от храната в чревния ни лумен навлизат
и токсини, вируси, гъбички и паразити. За да се
защити организма, чревната флора изгражда
имунологично активна бариера срещу тези
чужди вещества. Това става ясно от факта,
че 80% от лимфатичния апарат се намира в
интестиналната област.
1a. Флора на чревния лумен
1b. Мукоза
—Муцини, дефензини, IgA
2. Епител
—Клетки
—Плътно разположение

3. Гастро-интестинална
имунна система
—алергии
—възпаления
—имунодефицит
—толерантност

С общата си повърхност от 300-400 m2 (за
сравнение белият дроб има повърхност от само
30-70 m2, а кожата ни максимум 4 m2), чревната
лигавица съдържа три пъти повече плазмени
клетки от костния мозък, далака и лимфните
възли, взети заедно и благодарение на това
представлява най-големият имунологичен орган
в човешкото тяло.
Ако в чревната лигавица попаднат патогенни
микроорганизми или токсини, те се елиминират
ефективно от включената чревно-асоциирана
имунна система GALT (чревно-асоциирана
лимфоидна тъкан). Тук влизат в действие
както хуморалната съпротивителна система
чрез В-лимфоцитите, така и клетъчната
съпротивителна система чрез Т-лимфоцитите
и макрофагите. След контакт и стимулация,
имунните клетки, по-специално продуциращите
IgA плазмени клетки, се придвижват извън
червото в тялото и заселват предимно
слюнчените жлези, белия дроб, урогениталния
тракт и лактиращите гърди на кърмещите жени.
Чрез плътния контакт с тези различни чужди
вещества, с които червото е натоварено като
никой друг орган, то става най-важният фактор
за имунитета.
При това съпротивление червото е подпомагано
от около 100 милиарда бактерии, които отчасти
се задържат в чревния лумен, отчасти чрез
специални адхезивни фактори се прилепват
за чревната лигавица. Тези микробни маси,
99% от които принадлежат към анаеробите,
продуцират предимно витамини (витамин К,
фолиева киселина), есенциални аминокиселини,
хормони, ензими, ферменти, антибиотично
активни вещества, късоверижни мастни
киселини за снабдяване с енергия на чревните
епители, както и свободни радикали. Освен това
те отговарят и за ежедневното производство на
около 1,5 l газ в дебелото черво. Те осигуряват
обмяна на веществата, която по интензивност е
еквивалентна на работата на черния дроб.

Наличните в тялото микроорганизми
се състоят от стотици различни видове,
които се разпределят по различен начин в
стомашно-чревния тракт. Докато стомахът
и дванадесетопръстникът физиологично
имат относително малко микроорганизми, в
йеюнума има предимно лактобацили; в илеума
освен лактобацилите и ентерококите се среща
и микроаерофилната „киселинна флора“ на
бифидобактериите и аеробната „гниеща флора“
на бактероидите.
В сляпото черво преобладава анаеробна среда
с бифидобактерии, бактероиди, клостридии и
еубактерии, общо до 600 вида микроорганизми.
Многообразието от щамове на микроорганизми
обяснява, защо точно в сляпото черво
екологичното равновесие реагира много
чувствително и това слабо място се отразява в
ежедневната практика под формата на дисбиози.
Благодарение на най-модерните лабораторни
изследвания, които направиха революция
в диагностиката, днес може еднозначно да
се установи, доколко нарушената чревна
флора е причина за множество разстройства:
Този списък се простира от алергиите, през
възпалителните чревни заболявания, синдрома
на хронична умора, до депресиите.

Синергизмът на различните
бактериални щамове
Заселването на червото с микроорганизми
на първо място прави възможен живота
в нашата околна среда. Ако отгледани без
микроорганизми животни бъдат извадени
от изолацията и поставени в нормална,
заразена с микроби среда, те ще умрат за
кратко време. Обогатяването на специфичните
чревни симбионти води до изграждане на
функционална имунна система, която пази
от инфекциозни заболявания и алергии.

Пробиотичните бактерии са специфично
изградени микроорганизми, които след
приемането им упражняват укрепващ
здравето ефект. Най-важните представители на
пробиотичните терапевтични продукти са лактои бифидокултурите, така наречените организми,
продуциращи млечна киселина.

Във всички висококачествени
пробиотици със съществено
медицинско значение, като
OMNi-BiOTiC®, се използват само
култури от човешки произход,
чийто пробиотичен ефект е
доказан научно.
Употребата на млечнокисели бактерии за
ферментация на хранителни продукти не
е нещо ново. Още през Античността те са
оказвали ценна помощ при производството
на сирене, кисело зеле, колбаси и за някои
сортове бира. Увеличават срока на годност
на храните, здравословния ефект, подобряват
вкуса и дори подобряват хигиената. При всички
положения тези култури, като съдържащите
се в класическото пробиотично кисело мляко
млечнокисели бактерии, само в малка степен
устояват на стомашно-чревния пасаж.
Напредъкът на клетъчната и молекулярната
биология позволи откриването на специфични,
киселинно устойчиви бактериални щамове,
които са част от нормалната чревна флора
на човека и които при хранене оцеляват
след преминаване през стомаха и дуоденума.
Приемът на пробиотици има смисъл само при
употребата на такива щамове!

Оцеляване в гастроинтестиналния тракт
Със сътрудничеството на университет Маастрихт
е разработен ин-витро тест, който чрез сложна
последователност от реакции симулира
стомашно-чревния пасаж чрез регулация на
нивото на pH и добавяне на храносмилателните
ензими пепсин, панкреатин, както и на жлъчни
соли. Делът на оцелелите бактерии (общ
брой микроорганизми в образуващи колонии
единици = CFU) е измерен в 3 различни периода:
Храносмилателна система

непосредствено след рехидратация (t = 0,25 h),
след симулация на стомашно-чревния пасаж (t =
1,25 h) и 4 часа след добавяне на жлъчни соли и
панкреатин (t = 6 h). Експериментът е проведен
при 37°C.
Съдържащите се в OMNi-BiOTiC® 6 култури са
оцелели до над 90% в стомашно-чревния пасаж
при всички тестове и в последната фаза на
експеримента дори са показали растеж.

Извадка за CFU
Панкреатин

pH
жлъчни соли
жлъчни соли
Време (ч)
Стомах

Тънки черва

Антигъбичното действие на OMNi-BiOTiC® 6
Цел на проучването:

Резултати:

Установяване на ограничаващия ефект на
пробиотичните чревни бактерии по отношение
на растежа на гъбичните клетки.

Наблюдава се видимо намаляване и спиране
на растежа на клетъчната култура на Candida
albicans, благодарение на употребата
на OMNi-BiOTiC® 6.

Метод:
Модифициран дезоксихолатен агар е инжектиран
с 107 cfu/ml бактерии на OMNi-BiOTiC® 6, а
декстрозен агар с 106 cfu/ml Candida albicans. След
това в съдовете е инжектирана само Lactobacillus
casei, респективно Lactococcus lactis – двете са
киселинни бактерии, които се съдържат в OMNiBiOTiC® 6. След това разтворите са изсипани в
петриева паничка, в която по средата вече има
бариерна субстанция. Съдовете са инкубирани
при темепратура от 37ºC за 24 часа.

Интересна подробност, важна за оралното
лечение на вагинални гъбички, се наблюдава на
изображение 1: Lactobacillus casei самостоятелно
няма спиращо действие върху Candida albicans.
Изображение 2: Lactobacillus lactis предизвиква
леко намаление на растежа.
Изображение 3: Едва разтворът от OMNiBiOTiC® 6 с неговите шест синергично усилващи
се бактериални щама успява да преодолее
бактериалната субстанция и да повлияе за видимо
намаляване на растежа на Candida albicans.

Пробиотикът OMNi-BiOTiC® 6 не само спира
растежа на Candida albicans, но и успява
да преодолее бариерата на лигавицата и в
различна среда да унищожи гъбичните клетки.
При това успешната употреба на OMNi-BiOTiC® 6
има смисъл както за превенция, така и в острия
стадий на вагинална микоза.

Важни ин-виво резултати
Атлетите в спортовете за издръжливост, като
маратон, триатлон и т.н. често страдат от
гастроинтестинални проблеми и отслабена
имунна система. В тази връзка са проведени две
научни изследвания на такива атлети.
Специалистът по спортна медицина унив. проф.
д-р Берг от университет Фрайбург описва в
статията си “Гастроинтестиналната система –
орган от съществено значение за здравето и
физическата издръжливост на атлетите” („The
Gastrointestinal System – An essential target organ
of the athlete’s health and physical performance“)
ролята на пробиотиците за модулацията
на имунната функция. Неговата работна
група в университет Фрайбург е показала, че
пробиотиците (използван е OMNi-BiOTiC® 6)
имат съществено положително влияние върху
обусловеното от натоварването намаляване на
NK-клетките. 44 тествани мъже, които тренират
спортове за издръжливост, в продължение
на 4 седмици ежедневно са приемали 4 g
OMNi-BiOTiC® 6 или плацебо. Фекалната
микрофлора на тестовата група съществено се
е променила спрямо тази на плацебо групата
(увеличен брой ентерококи, намален брой
бактероиди). Също така, във фазата след
тренировката между двете групи в изследването
е установена съществена разлика при спада
на NK-клетките. Възвръщането на нивата при

Във второ проучване, проведено в университет
Майнц по ръководството на унив. проф. д-р мед.
К. Юнг е изследван ефектът на пробиотиците
върху намалените нива на sIgA .

% тествани лица

ИЗВОД

покой по време на фазата на регенерация при
групата с пробиотик е станало значително
по-бързо, отколкото при плацебо групата.
За първи път е показано, че пробиотиците с
качеството на OMNi-BiOTiC® 6 влияят не само на
фекалната микрофлора, но и на предизвикания
от стрес клетъчен имунен отговор.

% тествани лица
със значимо
увеличение
на slgA

Mg + Zn

OMNi-BiOTiC® 6

OMNi-BiOTiC® 6
+ Mg + Zn

Секреторният имуноглобулин А се смята за
есенциален компонент на ендогенната имунна
система на отделителния апарат. Проучването
е проведено с атлети, които имат дефицит на
sIgA във фекалиите. Резултатите от проучването
след четириседмичен прием на OMNi-BiOTiC® 6
показват съществено повишение на нивата
на sIgA, което позволява изводът за видимо
засилване на ендогенните съпротивителни сили
на интестиналната мукоза.

ИЗВОД
Интензивното физическо натоварване
може да наруши фекалната микрофлора,
да промени гастроинтестиналната
система и това да доведе до по-чести
системни инфекции, а в резултат на това
до намален спортен потенциал. Приемът
на високо дозирани пробиотици като
OMNi-BiOTiC® 6 води до балансиран състав
на интестиналната флора и до подобрен
мукозален имуннен отговор.

Свойствата на отделните
бактериални щамове в
пробиотика
Omni BiOTiC 6
Lactobacillus casei W56
Bifidobacterium animalis W53
Lactococcus lactis W58
Enterococcus faecium W54
Lactobacillus acidophilus W55
Lactobacillus salivarius W57

Лакто- и бифидобактериите продуцират
ензими, които разграждат холестерола,
жлъчните киселини и стероидните хормони.
Намаленият благодарение на това прием на
холестерол от червото води до понижаване на
нивото на холестерола.
Lactobacillus acidophilus образува вещества,
които пречат на растежа на патогенните
микроорганизми. През 1959 г. е изолирано
вещество, образувано от Lacidophilus, което
има антибактериално действие срещу грамотрицателните бактерии. Освен това, някои
лактобацили могат да образуват защитни
водородни пероксиди. На по-голямата част от
анаеробните бактерии им липсва възможност
за изграждане на защитни ензими срещу
водородния пероксид.
Lactobacillus casei освен това явно има особено
значение за предпазването от интестинални
бактерии. В един опит с животни е провокирано
увеличение на пропускливостта на чревната
стена чрез алергия към краве мляко, при
което е настъпило значително подобрение
благодарение на L. casei.
Lactobacillus salivarius се грижи за бързото
понижаване на нивото на pH в чревната среда.

Открива се и в устата. Особено синергичен
ефект се наблюдава между L. salivarius и L. casei.
В проучването е установено изявено действие в
комбинация на двата щама срещу инфекции със
Salmonella thyphimurium.
Enterococcus faecium се доказва като особено
годен за лечение на диария при деца. Освен
това в специализираната литература са описани
антиканцерогенни и имуностимулиращи
свойства.
Lactococcus lactis разполага с впечатляващи
механизми, чрез които деактивира свободните
радикали. Благодарение на ензимите, като
например супероксид дисмутаза и глутатион
пероксидаза, така наречената микроаерофилна
бактерия демонстрира мощна функция за
улавяне на радикалите. Чрез антиоксидантните
и имуностимулиращите си свойства, Lactococcus
lactis упражнява и значително защитно влияние
върху организма. Освен това Lactobacillus lactis
се отличава с висока степен на прилепване
към човешката мукоза и така повишава
резистентността към колониализация.
В опит с животни е установено, че
бифидобактериите могат да попречат и
отчасти напълно да предотвратят образуването
на рак чрез мутагени на храни в областта на
дебелото черво, млечната жлеза и черния дроб.
Бактериални щамове и подвидове:
Понастоящем са известни над 100 подвида
на Lactobacillus acidophilus, между които в
литературата не се прави разлика, въпреки че
всеки подвид има напълно различни спектри
на действие. Това обяснява защо в различните
проучвания могат да се появят напълно
противоположни резултати. Съществен е
изследваният синергизъм на комбинирания
препарат, като специално доказания за OMNiBiOTiC® 6 в продуцирането на Treg-клетки, което
е предимство предимно за имуномодулацията
при хронични заболявания.

ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ за
пробиотичната медицина
Защо в OMNi-BiOTiC® 6 са използвани
шест различни бактериални щама?
Тъй като микробиологичната терапия доказва,
че цялото е повече от сумата на отделните му
части. В много проучвания е установено, че
комбинацията от пробиотични симбионти,
които могат да бъдат активни в тънките черва и
в дебелото черво, имат по-положителен ефект
върху бариерното действие, стимулацията
на съпротивителните сили на организма,
осигуряването на хранителни вещества
и продуцирането на витамини в червото,
отколкото могат да постигнат тези отделни
компоненти.

Защо в OMNi-BiOTiC® 6 е комбиниран
пребиотик с пробиотична терапия?
Пребиотиците са хранителни компоненти, който
влияят положително на гостоприемника, като
подпомагат активността на здравословните
бактерии. Така за приетите пробиотични култури
е възможно да се размножават бързо, за да
могат от една страна да усилят защитното си
действие (лактобацили и бифидобактерии), а
от друга страна да са имунологично активни
(Enterococcus faecium).

Кога и колко често трябва да се
приема OMNi-BiOTiC® 6?
Начин на приемане: по възможност на гладно,
в изправено положение, с много вода, за да се
гарантира възможно най-бързо преминаване
през стомаха. Ежедневно – според тежестта на
дисбиозата – разбъркайте една до две пълни
кафени лъжички OMNi-BiOTiC® 6 (= 2 g) във
вода, изчакайте 10 минути време за активиране,
разбъркайте още веднъж и изпийте. За висока
имунна стимулация може да разтворите и 8-10
грама OMNi-BiOTiC® 6 в топла вода.

Има ли ефект на привикване?
Не е възможно „привикване“ към ежедневния
прием на чревни бактерии. Постоянното

поглъщане на високо концентрирани чревни
бактерии засилва действието на наличната
флора и не позволява например на антигените
да развият алергенния си потенциал!

Защо OMNi-BiOTiC® 6 е на прах, защо
не се произвежда на капсули?
Изсушените чрез замразяване бактерии на
OMNi-BiOTiC® 6 се рехидратират преди поемане
чрез разбъркването в течност. Така се постига
активирането и укрепването им преди да
преминат през стомаха и червата. При препарат
на капсули бактериите биха се рехидратирали
чак в негостоприемната среда на стомаха или
тънките черва. Това означава, че ще приемат
течност под формата на стомашна киселина,
панкреатин или жлъчна киселина, което води до
занижена способност за преживяване.

Как бактерииите в OMNi-BiOTiC® 6
оцеляват при преминаването през
стомаха?
Подбират се специални бактериални щамове,
които са силно резистентни срещу „киселите
бактерии“ на стомаха. Подсилването с важни
градивни вещества по време на активирането
увеличава способността за оцеляване.

Олигофруктоза – плодова захар:
Олигофруктозата се състои от свързани къси
вериги фруктоза, които не се метаболират от
човешкото черво, но се метаболират много
добре от чревните бактерии, на които това
вещество служи като източник на храна.
В OMNi-BiOTiC® 6 се използва много малко
количество олигофруктоза, която по време на
процеса на рехидратация се метаболира от
бактериите. Затова OMNi-BiOTiC® 6 е подходящ
за пациенти с понижено усвояване на фруктоза,
при всички случаи се препоръчва да се изчака
времето за активиране от 30 минути.

Възможно ли е комбинирането с
други пробиотици?
Да, всички пробиотици OMNi-BiOTiC® са
оптимално съгласувани един с друг, така че
могат да се комбинират без проблеми.

OMNi-BiOTiC® 6
означава
иновация:
• шест различни бактериални щама
• 109 бактерии на грам
• комбинация с пребиотични
разтворими баластни вещества, за да
се увеличи активността на обмяна на
веществата
• ензими, които увеличават
прилепването на бактериите към
чревната лигавица
Просто приготвяне:

Каква е оценката на СЗО
за високо дозираните
пробиотични терапии?

Разбъркайте веднъж до два пъти дневно
пълна чаена лъжичка (или съдържанието
на едно пликче OMNi-BiOTiC® 6 в 1/8 l хладка
вода, изчакайте 15 минути за рехидратиране
на бактериите и изпийте. Идеалното време
за прием е сутрин преди закуска или вечер
преди лягане.

През 2002 г. СЗО и ОПЗ дадоха максимален
приоритет на изследването на ефективността Налични разфасовки:
на пробиотиците. То е изрично форсирано
60 g, 300 g, 7 x 3 g, 60 x 3 g
в областите имунология, кардиология,
гастроентерология, изследване на алергиите и
Научно тестван
урогениталните инфекции.
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