СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ИНФОРМАЦИЯ
Пробиотична комбинация
при имунологичен дисбаланс.

Бум на алергичните
заболявания
През последните десетилетия алергичните
заболявания в Западния свят значително са се
увеличили. Според последните данни между
20 и 30% от децата от индустриалните държави
на Запада страдат от астма, хроничен ринит и
алергии. Заболяването първо се появява под
формата на атопична екзема, която се появява
още при бебетата и малките деца. Докато
екземата често изчезва по време на и след
пубертета, засегнатите от нея впоследствие
развиват заболявания като астма и сенна хрема,
които сериозно влошават качеството им на
живот през следващите десетилетия.
Дихателни
пътища

първата си година на село, където имунната им
система е била в контакт с различни патогени4,11.
В региони с висок стандарт на хигиена се
наблюдава отслабено излагане на имунната
система на микробна стимулация именно в найкритичните фази от развитието21. Последствието:
поради понижената стимулация на имунната
система, прагът на дразнение за задействане на
имунен отговор се понижава така, че имунната
система се активира и срещу безвредни
антигени (изобр. 2).
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Изображение 1: “Атаката на алергиите”, поява на
атопии по възраст

Затова през изминалото десетилетие
изследванията в областта на педиатричната
алергология са се съсредоточили върху въпроса,
дали може да има възможност тази „алергична
атака“ (изобр. 1) да бъде напълно предотвратена.
Решаващият въпрос е, какви могат да са
причините за това развитие.

Хипотеза за хигиената
Хипотезата за хигиената19,7 опитва да обясни
нарастващата честота на атопични заболявания
така: намаляване на атопизма при децата може
да се наблюдава тогава, когато са прекарали
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Изображение 2: Изобразяване на поносимост и алергия

Регулацията на имунната
система

Промяна на имунната система
по време на бременност

Т-лимфоцитите CD4+ отговарят за баланса на
имунната система и контролират имунитета.
При здравите хора балансът между клетките
Th1 и Th216,18 се поддържа от Treg-клетките,
благодарение на потискащата (down)
регулация на имунния отговор. Към CD4+
-T-помощните клетки (Th) принадлежат както
ефекторните клетки, които служат за защита
от патогени, така и регулаторните клетки
(T-reg) за потискане на имунния отговор на
автоантигените и екзогенните антигени, когато
те предизвикват опасни за тялото имунни
отговори. Изключването на имунната реакция
е особено важно за функциониращата имунна
система, тъй като хроничното възпаление може
да увреди тайно организма. Това изключване се
задейства като автоматична програма още при
активирането на клетките.

Тъй като клетките на имунната система имат
рецептори за полови хормони, при жените
имунитетът се влияе от променливите нива на
хормони, особено по време на менструация.
За борба с инфекцията, Th1-отговорът е поблагоприятен за женския организъм по време
на менструация. Понижаването на нивото на
прогестерон в лутеалната фаза е имунологично
сравнимо с възпалителна реакция.5 Във
фоликуларната фаза след менструацията,
благодарение на повишаващото се ниво на
естроген, имунният отговор се модулира в
Th2-отговор, за да се трансформира отново в
Th1-отговор след овулацията, благодарение на
излишъка от прогестерон (изобр. 3).
Проблем: Тази трансформация спира по време
на бременността: средата на ембриона остава
доминирана от Th2.

Менструация

Бременност

Нормализиране

Менструация

Th2
0

Th1

*Раждане
Смяна на Th1и Th2доминантност
в период от 28
дни

Th2 доминантност

Цел: Баланс
на Th1 / Th2
Алергия

Th2
0

Th1

първи седмици от живота

Изображение 3: Когато оплодената яйцеклетка се закрепи за матката, доминантността на Th2 при майката се
запазва до края на бременността, за да предпази плода от отхвърляне. След раждането обаче майката и детето
трябва да възстановят баланса си на Th1/Th2. Това може да се повлияе от приема на подбрани бактерии.

Лечение на дисбаланса на
имунната система

Проучването Panda

След раждане имунната система веднага трябва
да възстанови баланса между Th1 и Th2-клетките.
Все още незрялата имунна система на детето с
доминантност на Th2, след раждането за първи
път влиза в контакт с микробните антигени,
чрез мукозо-асоциираната имунната система
на червото. Един от най-важните източници
за първоначалното заселване на червото при
новороденото е съставът на микрофлората на
майката („индекс на сходство”6). Голямо влияние
оказва и видът на раждането3 (вагинално или
планирано (!) секцио). Така Th1-клетките се
активират и при здравото или ненапрегнато
дете Th2- доминантният фенотип се променя до
фенотип с баланс между Th1/Th2. Колкото поголямо е многообразието от микроорганизми
(диверситет) в червото, толкова по- вероятно
е развитието на хомеостаза. Ако тази промяна
не се извърши, могат да се появят алергични
заболявания. В случаите на деца, които покъсно през живота си са развили алергии,
установяваме недостиг на T-reg-клетки и твърде
много Th2-клетки малко след раждането.
Развитието на алергична чувствителност води
до неспособност да се извърши необходимата
смяна за постигане на баланс между Th1/Th2.
(изобр. 4).

При изследването на деца с алергични
заболявания в края на 20-ти век са установени
видими разлики в нивата на колонизиране с
чревни бактерии: във фекалиите на алергичните
деца се откриват значително по-малко
бифидобактерии и вместо това има излишък от
клостридии8,17.
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Изображение 4: Дисбаланс на образуването на
Th1 и Th2 при атопии

Според тези резултати става ясно, че трябва
да се използват пробиотични бактерии, за да
се постигне отслабване на имунологичната
реакция и баланс между Th1- и Th2-клетките2,1.
В тази връзка с голям интерес са дискутирани
резултатите от едно финландско проучване
за превенцията на алергии с едновидов
пробиотик (L. rhamnosus GG), които през
2001 г. са публикувани в “Lancet”9. За това
проучване са подбрани бременни със семейна
анамнеза за атопични заболявания, т. нар.
„бебета с висок риск“. Първоначалната цел
била намаляването на честотата на атопичните
екземи при децата на възраст от две години
чрез прием на пробиотици (пренатално 2-4
седмици и постнатално за 6 месеца 1x109 CFU/d).
Благодарение на приема на пробиотици, след
2 години появата на атопичен дерматит била
намалена с 50% спрямо групата, която приемала
плацебо. Съществената разлика била видима
след още 4 години, въпреки че едновидовият
пробиотик бил приеман само през първите 6
месеца от живота.
През 2003 г. започна сляпо, плацебоконтролирано проучване на PANDA на случаен
принцип (пробиотици и алергия), което имаше
за цел по възможност да обедини новите
познания на пробиотичната медицина, на които
все още не е обърнато достатъчно внимание, в
голяма клинична работа със 156 „бебета
с висок риск“12.

Резултати

Чрез комплексни ин витро проучвания са
открити три пробиотични вида, които могат
да окажат специално влияние на дисбаланса
между Th1- и Th2-клетките непосредствено
след раждането и през първата година
от живота. Подборът на щамовете13,14 е
извършен в педиатричното отделение
на университетска клиника Утрехт и в
лабораторията по имунология на университет
Вагенинген (Холандия). Търсените специфични
свойства са способността за индукция на
имуномодулиращия цитокин IL-10, както и
способността за потискане на Th2-цитокините.

Още след три месеца се наблюдава съществена
разлика (изобр. 7): разликата между групата,
приемаща PANDA и групата, приемаща плацебо
при появата на алергични заболявания възлиза
на 80%. Така е постигнато намалено
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Така разработеният пробиотик отговаря на
критериите за качество на Световната здравна
организация и Световната гастроентерологична
организация, спазва многовидовата концепция
за подсилени бактериални синергици20 и
принадлежи към третото поколение на
медицински релевантни пробитици.
През последните 2 месеца от бременността
при майките и веднага след раждането до
навършване на една година при бебетата,
ежедневно е приеман 3x109 CFU от този
многовидов пробиотик, като B. bifidum W34, B.
lactis W52 und Lc. lactis W58 (OMNi-BiOTiC® PANDA)
(изобр. 6).

образуване на интерлевкини от Th2-тип
(чийто излишък е отговорен за развитието
на алергии) в групата с терапия (изобр. 8). От
микробиологична гледна точка допълнително е
постигнато здравословно развитие на чревната
флора до увеличаване на бифидофлората чрез
стимулиране на бактериалното заселване. Двете
имали съществено влияние върху нормалното,
без алергии развитие на децата.

Цитокини pg/ml

Lactococcus lactis
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Тъй като в това проучване след навършване
на едногодишна възраст е спрян и приемът
на пробиотик, резултатите от двугодишното
проследяване се очакват с голям интерес:
разстоянието между приемащата плацебо
група и групата на пробиотици се е запазило
константно15 (изобр. 9). Според настоящите
данни на съвременната пробиотична медицина
тези положителни резултати са следствие от
два фактора: от една страна от многовидовата
концепция на първите научно разработени
пробиотици за лечение на наличен при
родителите дисбаланс на имунната система
по време на последните два месеца от
бременността и от друга страна от факта, че
пробиотикът PANDA е даван на новороденото от
първия ден на раждането и през цялата първа
година от живота му. Така от имунологична
гледна точка е постигната модулация до
хомеостаза на Th1 / Th2 (изобр. 10).

Резултати от нови
изследвания:
В момента се провеждат проучвания, които
показват, че приемът на OMNi-BiOTiC® PANDA
през последните 8 седмици от бременността
на майката и по време на първите месеци
от живота на новороденото влияе и на
намаляването на появата на коликите на
тримесечна възраст. Публикацията по това
изследване се очаква през 2015 г.
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Факти
Атопията и астмата са сериозен
проблем в педиатрията, но
профилактичният прием на специално
разработени срещу тях мултивидови
пробиотици намалява съществено
появата им. Чревните бактерии
могат да модифицират имунната
система на хората (чрез индукция на
определени интерлевкини). Видът
и съставът на микробното чревно
заселване са важни параметри за
изграждането на функционираща
имунна система. Многовидовите
пробиотици синергитично комбинират
специфичните свойства на различните
отделни бактериални щамове. За
превенция на алергични заболявания
от решаващо значение е увеличаването
на IL-10 и намаляването на Th2цитокините (например IL-4, IL-5,
IL-13). Това може да се постигне чрез
съдържащите се в OMNi-BiOTiC® PANDA
3 щама.

Литература
1. Aa van der LB, Pediatr Allergy Immunol 21(2009)e335-67

11. Mutius E v, Immunobiology 212(2007)344-52

2. Boyle RJ, Clin Exp Allergy 39(2009)117-27

12. Niers LE, Allergy 64(2009)1349-58

3. Cabrera-Rubio R, Am J Clin Nutr 96(2012)544-51

13. Niers LE, Clin Exp Allergy 35(2005)1481-89

4. Devenny A, BMJ 329(2004)489-90

14. Niers LE, Clin Exp Immunol 149(2007)344-52

5. Fish EN, Nat Rev Immunol 8(2008)737-44

15. Rijkers G, Monatsschr Kinderheilk (2009; Suppl 2)168,M12

6. Grönlund MM, Gut Microbes 2(2011)227-33

16. Romagnani S, Allergy 53(1998; Suppl 46)12-15

7. Guarner F, Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol

17. Sepp E, Clin Exp Allergy 35(2005)1141-46

3(2006)275-84

18. Steyer GE, Int J Orthomol Med 139(2012)F2-6

8. Kalliomäki M, J Allergy Clin Immunol 107(2001)129-34

19. Strachan DP, BMJ 299(1989)1259-60

9. Kalliomäki M, Lancet 357(2001)1076-79

20. Timmermann HM, Int J Food Microbiol 96(2004)219-33

10. Kalliomäki M, Lancet 361(2003)1869-71

21. Wills-Karp M, Nat Rev Immunol 1(2001)69-75

Активиращата матрица се състои от: оризово
нишесте, малтодекстрин.
Жизнеността и способността за размножаване
на пробиотичните бактерии е гарантирана
минимум до срока на годност.
Препоръчителен прием:

ФАКТИ ЗА
OMNi-BiOTiC®
PANDA:
В Австрия продуктът е регистриран като
диетична храна за специални медицински
цели. Пробиотична комбинация при
имунологичен дисбаланс.
Целеният ефект чрез физиологично наличната
в детското черво пробиотична многовидова
комбинация, на който OMNi-BiOTiC® PANDA
дължи специфичната си функция, се базира на
следните параметри:
• Намалена реакция на алергени
• Потискане на причиняващите алергии
IL-5 и IL-13
• Увеличена продукция на
имуномодулиращ IL-10
• Лечение на интестинални проблеми през
първите месеци от живота

Възрастни: Разбъркайте веднъж дневно по 1
саше OMNi-BiOTiC® PANDA в 1/8 л хладка вода,
изчакайте 10 минути време за активиране,
разбъркайте още веднъж и изпийте по
възможност на празен стомах.
Бременност: по възможност от началото на
8-мия месец на бременността.
Бебета: от първия ден разбърквайте
съдържанието на едно пликче OMNi-BiOTiC®
PANDA в 1-2 супени лъжици кърма или
преварена вода и с пипета капнете директно
в устата на бебето. Ако (вече) не кърмите
бебето, разбъркайте 1 саше OMNi-BiOTiC®
PANDA директно в бутилката.
Предимства при възрастните:
Приемът на OMNi-BiOTiC® PANDA се
препоръчва и специално при чувствителни
възрастни хора.
Особено добри са опитите в областта на
високата степен на поносимост към храни,
както и в областта на онкологията след
химиотерапия или лъчетерапия.

Състав:
3 x 109 пробиотични чревни симбиотици на
саше (= 3 милиарда CFU)
B.bifidum W23, B. lactis W52, Lc. lactis W58

ул. Червена стена 58, София, България
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