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Взаимодействие: черва, черен дроб и мозък

Бариерна функция на червата
Чревната повърхност представлява най-голямата контактна зона между околния свят и нашите телесни 
вътрешности. Една от най-важните ѝ функции освен селективната резорбция на хранителни вещества е да 
възпрепятства навлизането на токсични вещества и патогенни микроорганизми.
За тази бариерна функция синергично работят 3 различни нива: 

1. Коменсалните микроорганизми (преди всичко чревни бактерии) в лумена изместват    
 патогенните микроби и възпрепятстват тяхното колонизиране (Shanahan, 2002).

2. „Tight Junctions“ („плътните връзки“) са молекулни комплекси, които прилягат като    
 уплътнения около епителните клетки и образуват селективна и непреодолима бариера срещу   
 големи молекули и бактерии. Те уплътняват чревния епител и правят възможен специфичния и   
 контролиран обмен на частици (Van Itallie & Anderson, 2006).

Чревната имунна система (GALT = Gut Associated Lymphoid 
Tissue, Чревно свързана лимфоидна тъкан) е най-големият 
имунен орган в тялото и се простира върху широки 
участъци от червата. Принадлежащите към нея 
М-клетки  („M“ = от англ. microfold; micro = „малък“, fold 
= “гънка“) подкрепят имунната защита и са съставни 
части на сборове от лимфни клетки на така наречения 
фоликуло-асоцииран епител, сред който преди всичко 
доминират чашковидни клетки и цилиндричен епител, 
който покрива Пайеровите плаки.
М-клетките поглъщат антигени и бактерии от апикалната 
част на червата чрез  ендоцитоза и ги превеждат през 
лигавицата на червата.
Зад М-клетките – върху базалната част на чревния 
лумен – са на разположение клетки на имунната защита 
(лимфоцити), които поглъщат антигените
(Gebert, 1997).
Така имунната система бързо може да 
разпознае болестотворните причинители 
и да реагира срещу тях (Jung et al, 2010).

Leaky gut
Когато поради стрес или медикаменти 
(сред които антибиотици) измират 
голям брой чревни бактерии, се 
образуват специални медиатори на 
възпалението (сред които TNF-α, IL-6), 
които водят до отпускане на „плътните 
връзки“ („Tight Junctions“) и могат 
да разрушат слоя епителни клетки. 
Червото става прекалено пропускливо 
(„Leaky Gut“), а неговата бариерна 
функция - неправилна: всички  приети 
с храната токсични вещества могат 
да навлязат невъзпрепятствано в 
кръвообращението и да доведат 
до променена имунна реакция, 
сенсибилизация на имунологичната, 
вегетативната и невронална 
системи, както и до неврологични 
възпаления. За да се разбере 
защо нарушената чревна бариера 
може да доведе до мигренозни 
пристъпи, е важна тясната връзка 
между червата (= имунна система), 
черния дроб и централната нервна 
система. Един важен венозен 
невроинтестинален транзитен 
маршрут образува порталното 
кръвообращение. 

Промени в мозъчните 
съдове

Микроглиа

Leaky Gut
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Чернодробно портално кръвообращение
Порталното кръвообращение е венозно кръвообращение, което превежда кръвта (богата на хранителни 
вещества и метаболитни продукти) от целия гастроинтестинален тракт през порталната вена към черния 
дроб. Черният дроб служи като детоксикиращ орган и филтрира токсичните субстанции от кръвта, докато 
полезните хранителни вещества от червото се доставят на организма. При по-голямо натоварване с токсини 
(например вследствие на „Leaky Gut“) черният дроб не може да изпълнява детоксикиращата си функция, 
а това води до преминаване на тези вредни вещества към мозъка и до освобождаване на медиатори 
на възпалението и последващо невронално възпаление. Могат да възникнат симптоми като промени в 
настроението, депресии, главоболие или мигрена.

Мигрена – хронична болка
Главоболието е широко разпространен симптом в неврологичната практика.
Много пациенти преживяват дългогодишна Одисея от лекар на лекар. През 1988 г. Международното 
дружество за главоболие IHS (International Headache Society) издава каталог с критерии за диагностициране, 
който днес се намира в  ICD (International Classification of Diseases, Международен класификатор на 
заболяванията).
Според него мигрената е пристъпно, пулсиращо и най-често едностранно главоболие, което често е 
съпътствано от гадене, повръщане, чувствителност към шум и светлина. От това неврологично заболяване в 
западните страни страдат почти 20% от жените и 10% от мъжете. Интензивността на мигренозните пристъпи 
може силно да варира, продължителността на пристъпите според определението на IHS е между 4 и 72 
часа. При деца пристъпите са по-кратки и могат да преминават без главоболие, само със силно гадене, 
повръщане и световъртеж (Maytal et al 1997). При около 15% от пациентите с мигрена, мигренозният пристъп 
е предшестван от така наречената аура.  По време на нея се получават оптични, моторни или сетивни 
нарушения във възприятието, които най-често отминават в рамките на 60 минути. 
Точните причини за възникването на мигрена не са напълно изяснени и до днес. Според най-новите 
изследвания се касае за (микро) възпаления в мозъка. Посредством това се освобождават медиатори на 
възпалението и мозъкът е „трайно раздразнен“. От това също се засягат нерви на главния мозък (n.opticus, 
n. vagus – оттам повишена фоточувствителност и поява на вегетативни симптоми) и средния мозък, както и 
центрове в мозъчния ствол (екстрапирамидната система). От това неврологично възпаление се повишава 
чувствителността към болка и/или дори се предизвикват болкови импулси. Причините за тези възпаления 
са предмет на големи проучвания и се предполага, че възникват промени в чревния епител („Leaky Gut”), 
което води до намаляване на разнообразието на чревни синбионти и навлизане на токсични субстанции от 
интестинума към централната нервна система (ЦНС).  

Разнообразна симптоматика – необходимо уточняване
Разграничаването на мигрената от тензионното или клъстерното главоболие става въз основа на много 
фактори (виж каретата). На базата на основен преглед от лекаря трябва да се изключат също симптоматично 
главоболие (грипна инфекция, хипертония, менингит, мозъчен тумор) и неврологични причини.  Хроничната 
мигрена е усложнение, която се появява в 15 или повече дни в месеца за период, не по-кратък от 3 месеца.

Отличаване на мигрената от тензионно главоболие

Продължителност
Един мигренозен пристъп преминава най-много 
за 72 часа, главоболието от тензионен тип може да 
продължи от няколко минути до седмица.

Характер на болката
При мигрена има удряща, пулсираща, чукаща болка, 
а при тензионното главоболие по-скоро опъваща, 
тъпа и притискаща. 

Интензивност
Докато един мигренозен пристъп екстремно 
ограничава ежедневната активност, това не се 
случва непременно при главоболие от тензионен 
тип. Пациентът с мигрена търси спокойствие, 
тензионното главоболие се облекчава от движение 
на свеж въздух. 

Поява на придружаващи симптоми
Такива отсъстват при пациенти с тензионно 
главоболие.

Спусъци на мигрената
Като така наречените „тригeри“ се обозначават онези ключови дразнители, които се спрягат като спусъци на 
мигренозния пристъп. 
Към тях спадат:

Определени храни и напитки
Биогенни амини, като например хистамин (в ракообразните и ягодите) и серотонин (в бананите и ядките). 
Тирамин (в сиренето, червеното вино и шоколада) или вкусовия подобрител глутамат действат индиректно като 
симпатикомиметици.



Лечение на мигрената
Интензивната терапия при мигренозен пристъп се състои от 5-HT-агонисти (триптани), антиеметици 
(например домперидон, метоклопрамид) и класически обезболяващи. Също алкалоиди от мораво 
рогче (предимно добре поносимият дихидроерготамин) са ефикасни при остри мигренозни пристъпи. 
Невротрансмитерът серотонин, който също функционира като тъканен хормон, се среща като медиатор 
в чревната нервна система, в ЦНС, в сърдечно-съдовата система и в кръвта. Серотонинът модулира 
възприятието за болка. Преди и по време на мигренозен пристъп се наблюдават характерни колебания в 
нивата на 5-хидрокситриптофана/серотонина. Наблюдават се повишени концентрации на серотонин в кръвта 
и понижени концентрации на серотонин в засегнатите участъци от мозъка, което се асоциира с разширяване 
и болезнено възпаление на кръвоносните съдове, както и с разпространение на така наречената 
тригеминоваскуларна болка като възможна причина за мигрената (Hamel E, 2007).
Медикаментозната профилактика на мигрената обхваща бета-блокери (напр. метопролол, пропранолол), 
блокери на калциевите канали (напр. флунаризин) и антиепилептици (напр. топирамат, валпроева киселина), 
от които последни две служат и за профилактика на мигренозна аура. Профилактиката на мигрена с 
жизненоважни вещества като: коензим Q10, магнезий, омега-3 мастни киселини, гама-аминомаслена 
киселина/GABA/или витамин B2, като придружаваща терапия понякога носят голям успех. 
Последните научни открития сочат близка, много ключова връзка между червата, микрофлората, централната 
и вегетативната нервна система, както и произхода и интензивността на мигрената.

Странични ефекти на медикаментозната профилактика и терапия на мигрена*

Субстанция (група)
Профилактика

Противопоказания* Странични ефекти* 

Метопролол, пропранолол, 
бизопролол (бета-блокери)

AV-блок, брадикардия, сърдечна 
недостатъчност, бронхиална астма

Умора, артериална хипотония, 
сърдечна недостатъчност, 
астматични пристъпи, 
циркулаторни нарушения, 
нарушения в съня, световъртеж, 
депресивни настроения

Топирамат (Антиконвулсант) Бъбречна недостатъчност, 
камъни в бъбреците, тесноъгълна 
глаукома

Умора, когнитивни нарушения, 
отслабване, парестзии

Валпроева киселина
(Антиконвулсант) 

Нарушения във функцията 
на черния дроб,   бременност 
(дефекти на невралната 
тръба), злоупотреба с алкохол, 
флунаризин

Умора, световъртеж, тремор

Флунаризин (блокер на 
калциевите канали)

Бременност, кърмене, депресия Умора, напълняване, 
гастроинтестинални оплаквания

Терапия
Триптан
(5-HT агонист)

Хипертония, коронарна болест 
на сърцето, оклузивна болест 
на периферните артерии, удар, 
бременност, кърмене, деца (< 12 
години), тежка чернодробна или 
бъбречна недостатъчност

Стягане в областта на гърдите и 
шията, парестезии (крайници), 
чувство за студенина

Ацетилсалицилова киселина, 
ибупрофен (Аналгетици/НСПВС)

Язва, склонност към кървене, 
бронхиална астма, болест на 
Паркинсон, тежки нарушения 
във функцията на черния дроб и 
бъбреците  

Стомашни болки, нарушения в 
храносмилането, главоболие, 
раздразнимост, хемопоетични 
нарушения

При блокиране на моноаминооксидазата (МАО), която 
разгражда тези биогенни амини и глутамата, може да 
се стигне до симптоми в кръвообращението и също до 
мигренозни пристъпи. Като цяло храненето трябва да 
е балансирано. 

Външни дразнители и време
Много пациенти с мигрена докладват, че пренасищане 
с дразнители от телевизор или компютър, мигаща 
светлина, силна музика или остри миризми могат да 
доведат до мигренозен пристъп.
Същото могат да причинят: метеорологични промени, 
силен вятър, ярко слънце или екстремен студ. 

Сън
Тук промяната в ритъма сън-бодърстване, често 
вследствие на липса на сън, е отключващ фактор. 
Поради това за засегнатите от мигрена е важна 
регулярността на ежедневието. 
Стрес
Стресът също е познат като отключващ фактор на 
мигренозно и тензионно главоболие. 

Хормони
По-специално женските полови хормони могат да 
благоприятстват мигрена, предимно преди и по време 
на менструация.

* Списъкът на препаратите служи само за ориентиране и не съдържа всички субстанции, показани при 
мигрена. Изброените странични ефекти и противопоказания са непълни и при необходимост съответната 
специализирана информация трябва да се изиска от производителя.



Медикаментозно главоболие
Посредством продължителния, перманентен, често поради страх от пристъп на болка, преждевременен и/
или също прекомерен прием на лекарства възниква привикване, подобно на пристрастяване. Това допринася 
за възникването на рефлекторно главоболие дори при пропускане на болкоуспокояващото средство, което е 
съпоставимо със симптом на отнемане и по този начин имитира първоначално лекуваната болка. Тази болка 
може да стане независима и да се превърне в трайно главоболие, при което пациентите биват заключени в 
порочния кръг на приемане на лекарства.

Изследвания за мигрена и микробиом

Микробиомът има влияние върху микроглията
(Erny D et al., 2015)
Както в бялото, така и в сивото вещество на нашия мозък се намират така наречените микроглиални клетки. 
Това са имуноефекторни клетки на мононуклеарната фагоцитна система. Тези „макрофаги“ на мозъка 
отговарят за предпазването на ЦНС от редица патогенни фактори.
Те притежават 3 съществени свойства, които им предоставят тази функция: 

• Антигенно представяне
• Фагоцитоза на чужди тела и клетъчни фрагменти
• Елиминиране на апоптични (подлежащи на клетъчна смърт) неврони и глиални     
клетки по време на ембрионалното развитие 

Изследователски екип към университетската клиника Фрайбург е открил зависимост между нашата 
чревна флора (= микробиом) и физиологичната функция на микроглиалните клетки. Можело да се 
докаже, че микроглията се развива толкова по-добре, колкото по-здрави са червата и колкото по-голямо е 
разнообразието от чревни бактерии. Изследователите могли да демонстрират чрез своето проучване, че 
стерилно отгледани мишки развиват дефекти на микроглията с изменени клетъчни пропорции и незрял 
фенотип, което води до увреждане на вродения имунен отговор, тъй като колонизирането в червата има 
връзка с активирането на микроглията. Дори временно нарушение на чревната флора (напр. при прием на 
антибиотици) променя свойствата на микроглията. За разлика от това, новото колонизиране на комплексна 
микрофлора възстановява функциите на микроглията, тъй като синбиотите произвеждат късоверижни мастни 
киселини (SCFA = short chain fatty acids), които контролират хомеостатичното равновесие на микроглията. 
Тези резултати показват, че нашата чревна флора повлиява развитието и функционирането на микроглията. 
Профилактичния или допълнителен прием на различни бактериални видове може в известна степен да 
компенсира уврежданията на микроглията.

Пробиотичната терапия намалява интензивността и честотата на мигренозните пристъпи
(de Roos N M et al., 2015)
Смущенията в гастроинтестиналния тракт и 
мигренозните пристъпи често се проявяват 
едновременно. Изследователски екип от 
Холандия проучил дали пробиотиците, въз 
основа на способността си да намаляват 
нарушения в пермеабилитета и чревни 
възпаления, също имат свойството да 
понижават честотата и интензивността на 
мигренозните пристъпи.
27 пациенти, които страдали от най-малко 
4 мигренозни пристъпа месечно, приемали 
орално веднъж дневно в продължение на 
12 седмици 2 g (2,5 x 109 CFU) от многовидов 
синбиотик Omni-Biotic®MIGRA (състоящ 
се от бактериалните щамове Lactobacillus 
casei W56, Lactobacillus acidophilus W37, 
Lactobacillus brevis W63, Lactococcus lactis 
W58, Bifidobacterium lactis W52, Lactococcus 
lactis W19, Lactobacillus salivarius W24 und 
Bifidobacterium bifidum W23).
Резултатите били получени чрез ежедневно 
воден дневник за главоболие и 2 научно 
релевантни анкети MIDAS (= Migraine Disability Assessment Score, Скала за оценка на неспособността при 
мигрена) и HDI (= Henry Ford Hospital Headache Disability Inventory, Описание на неспособността при главоболие 
на Болница Хенри Форд) за загуба на активност, както и емоционални и функционални увреждания. 
Значително намаляване на дните с мигрена посредством синбиотика: След 4 седмици прием на 
пробиотик изходната стойност от 6,7±2,4 дни в месеца била намалена до  6,3±2,3, след 8 седмици значително 
до 5,1±2,2 и след 12 седмици още по-значително на  5,2±2,4. В сравнение с изходните данни след края на 
приема на пробиотик броят на дните с мигрена бил понижен с 23%. При 4 участници дните с мигрена 
намалени дори с повече от половината.  

Фиг. 1: Среден брой на дните с мигрена при пациенти с мигрена за 4 
седмици без прием на пробиотик (Начало) и след 4, 8 и 12 седмици при 
прием на многовидов синбиотик
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Фиг. 2: Позитивно влияние на многовидовия синбиотик върху 
състояния на душевно неразположение 
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Значително понижение в интензивността на мигрената: Средната интензивност на мигрената била 
понижена от първоначално 6,3±1,5 до 5,5±1,9.
Значително подобрение в качеството на живот: потвърдено  от резултатите от двете анкети за 
главоболие. 
Значително намаляване на консумацията на аналгетици: използването на OTC-аналгетици (парацетамол, 
ибупрофен и ацетилсалицилова киселина) било намалено с 29%. 333 приема на аналгетици в първите 4 
седмици се понижили до 221 в седмица 5 – 8 и до 238 в седмица 9 – 12.

Микробиомът повлиява добре душевни неразположения
(Steenbergen L et al., 2015)
Нашите черва, микробиом и ЦНС са свързани 
много тясно посредством така наречената 
„ос черва-мозък“ (Gut-Brain-Axis). Поради 
тази причина чрез добавяне на пробиотици 
е възможно да се окаже положителен 
ефект върху психичните, неврологични и 
емоционални дисбаланси или нарушения. 
Едно тройно-сляпо, плацебо контролирано, 
рандомизирано проучване показва, че 
многовидовите пробиотици имат свойството 
да подобряват когнитивни реакции спрямо 
стресови ситуации. 
40 млади човека в зряла възраст, които 
нямат нито психически, нито неврологични 
заболявания и също не са били лично или 
фамилно обременени с депресия или мигрена, 
са взели участие в проучването. 
Тестуваните са получавали в продължение 
на 4 седмици 2 g (2,5 x 109 CFU/g) многовидов 
синбиотик (състоящ се от бактериалните 
щамове Lactobacillus casei W56, Lactobacillus 
acidophilus W37, Lactobacillus brevis W63, 
Lactococcus lactis W58, Bifidobacterium lactis W52, Lactococcus lactis W19, Lactobacillus salivarius W24 und 
Bifidobacterium bifidum W23), който са приемали вечер преди лягане. За оценка участниците попълнили 
преди или след периода на прием 3 анкети  (LEIDS-r, BDI-II, BAI), които дават възможност за изразяване относно 
появата на депресия, тежестта на текущи депресивни симптоми, както и наличието и тежестта на чувство за 
безпокойство и страх.

Резултати: дори 4-седмичният прием на многовидовия синбиотик има положителен ефект върху душевни 
неразположения. По-специално пробиотичната интервенция довела до значително намаляване на агресивни 
и „депресивни“ мисли. 

Генетика: Мигрената и депресията са свързани
(Ahn AH, Ashizawa T, 2010)
Предимно мигрената с аура се проявява често с депресии. Екип учени към Университета Флорида е проучил 
дали за това отговарят еднакви генетични предпоставки, дали в някои случаи генетичните фактори за 
мигрена и депресия могат да бъдат прикачени за един и същи ген и поради това да се проявяват заедно. 
Целта в съответния случай била двете заболявания да се лекуват по-добре в комбинация. Изследователите 
анкетирали жителите на градчето Рюкфен в Холандия, тъй като те имали много особена генетична 
предпоставка: Всички 2 652 мъже и жени произхождали от 22 двойки на голямата фамилия Еразъм-Рюкфен, 
която живяла там между 1850 и 1900 г. Само този факт позволил такъв тип генетично проучване.
360 от участниците страдали от мигрена, 151 дори с аура. 977 участници страдали от депресии, 25% от тези 
пациенти освен това страдали от мигрена. Изследователите открили, че мигрената се унаследява на 56%, 
мигрената с аура дори до 96% и същата често е свързана с депресии. 
Ако се сравнят данните на пациенти с депресии и мигрена, в двете заболявания възниква обща компонента. 
Това важи най-вече за мигрена с аура, което сочи, че съществуват общи генетични пътища, причиняващи 
развитието на тези заболявания, а не че едното е следствие от другото, което е било обмисляно на базата на 
голямото страдание на пациентите с мигрена.
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2. Избор на бактериални щамове според способността им да разграждат липополизахариди  
 (LPS): определени бактериални щамове повишават активността на ензима алкална   
 фосфатаза (AP), която също има свойството да детоксикира LPS.
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Въз основа на широко изследване, многовидовият синбиотик Omni-Biotic®MIGRA е съставен от осем 
естествено срещащи се в човешките черва, възпроизводими и устойчиви на стомашния сок   бактериални 
щамове:

Lactobacillus casei W56, Lactobacillus acidophilus W37, Lactobacillus brevis W63, Lactococcus lactis W58, 
Bifidobacterium lactis W52, Lactococcus lactis W19, Lactobacillus salivarius W24, Bifidobacterium bifidum W23

Качество на продукта
За да се активират оптимално лиофилизираните чревни синбионти преди прием, тази многовидова смес 
е обогатена със специална матрица (състояща се от минерални вещества, амилаза и растителен протеин). 
Тази матрица повишава активността, размножителната способност, както и устойчивостта на избраните 
микроорганизми срещу пепсин, жлъчни киселини и панкреатичен секрет. 

Продължителност на приема според проучванията
В рамките на проведените проучвания, многовидовият синбиотик Omni-Biotic®MIGRA е приеман от 
участниците ежедневно за дълъг период от време: 
• Проучване за изследване на ефекта върху интензитета и честотата на мигренозните атаки:
 (de Roos N M et al., 2015): 
 12 седмици
• Проучване за изследване на влиянието върху  състояния на душевно неразположение
 (Steenbergen L et al., 2015): 
 4 седмици

1. Избор на бактериални щамове според ефекта им върху пермеабилитета на    
 интерстициалната мукоза.

Избор на правилните бактериални щамове



Дозиране и начин на употреба:  
Разтворете 1 саше Omni-Biotic®MIGRA (=3g), веднъж дневно в 125 ml вода, оставете да се активира в рамките 
на 1 минута, разбъркайте отново и след това изпийте.
Препоръчва се продуктът да се приема сутрин преди закуска или вечер малко преди лягане.

Групи пациенти: 
Omni-Biotic®MIGRA е подходящ за всички пациенти с мигрена и хора с тежко главоболие (например 
главоболие, предизвикано от напрежение) за дългосрочен  прием. В същото време, тъжното настроение 
може да се подобри. 

Деца на възраст 6 години и по-големи, както бременни и кърмещи майки, могат безопасно да приемат 
Omni-Biotic®MIGRA, тъй като не се очакват нежелани ефекти. Продуктът не съдържа добавени животински 
протеини, глутен, мая или лактоза и е подходящ за диабетици и страдащи от алергия към мляко.

Ползи за пациентите:
• Значително намаляване на дните с мигрена
• Редукция в интензивността на мигрената
• Подобрение в качеството на живот
• Без нежелани реакции

Продължителност на употреба:
За да се постигне дълготраен ефект, се препоръчва продуктът да се приема за период от най-малко 12 
седмици (по данни от клиничните наблюдения). Разбира се, ако е необходимо, употребата му може да бъде 
по-продължителна или дори постоянна.

Съдържание в една опаковка: 
30 сашета х 3 g

Научно доказано действие

Производител:
Institut Allergosan 
Pharmazeutische Produkte Forschungs - und Vertriebs GmbH
A-8055 Graz Gmeinstraße 13

Вносител:
Ведра Интернешънъл АД,
София 1407, бул. Джеймс Баучър 71
www.vedrainternational.eu
www.omnibiotic.bg


