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Млечнокиселата ферментация е 
позната от повече от 8500 
години. През 2008 г. в земите 
около Черно море и югоизточна 
Европа проф. Р. Евършед намира 
повече от 2200 керамични съда с 
органични остатъци от 
млечнокисели продукти, 
датирани на 6500 г. пр. н.е. 
Първите писмени доказателства 
за млечнокисели продукти са 
оставени от Бащата на историята 
Херодот - „... Траките приготвяли 
специални ферментирали 
млечни храни, които са им дар 
от боговете ...“ 
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„Дълголетието на населението по 
българските земи се дължи на 
ежедневната консумация на кисело 
мляко и други продукти съдържащи 
млечнокисели актерии“(Мечников)

През 1905 г. в Женева, 
българският студент Ст. 
Григоров изолира 
Лактобацилус булгарикус от 
йогурт, донесен от България.

Така Лактобацилус булгарикус 
става единственият 
млечнокисел микроорганизъм, 
носещ името на определена 
географска територия и 
определен народ.

Откриване на Лактобацилус 
булгарикус и Стрептококус 
термофилус
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Лактобацилус булгарикус и 

Стрептококус термофилус, 
произход познат до сега:

домашни млекодайни 
животни и техни продукти
фекални маси от малки 
български деца
растения

Михайлова, Минкова, 
Сасаки вземат 665 
(приоритетно е 
растението дрян) мостри 
от 4 района в България и 
изолират 20 щама Л. 
булгарикус и  Стр. 
термофилус.
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Новооткрит произход на Л. 
Булгарикус и други млечнокисели 
микроорганизми, изолирани от 
изворна вода.

Н. Александров и Д Петрова успяха да 
заквасят обикновено пастьоризирано 
мляко с изворна вода от района на Стара 
планина, България, близо до тракийско 
селище.
От полученият йогурт те изолираха 8 нови, 
непознати до сега щамове на Л. Булгарикус 
и други млечнокисели бактерии. 
Щамовото разнообразие, изолирано от 
изворната вода се различава от щамовото 
разнообразие в дървесния мъх, почвата, 
тревата и водораслите.

Състав на пробиотичните храни, 
съдържащи млечнокиселите 
щамове от воден произход

8 щама на 4 вида млечнокисели микроорганизми: Л. булгарикус, 
Л. лактис, Л. хелветикус и Стр. термофилус
21 заменими и незаменими аминокиселини
нискомолекулни мастни киселини – капронова, каприлова, 
капринова и лауринова и незаменимите полиненаситени мастни 
киселини 
монозахариди – глюкоза, галактоза, ниско съдържание на лактоза
млечни витамини, минерали и микроелементи 
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Жизнеспособност на млечнокиселите щамове от воден 
произход в пробиотичната храна

По време на лиофилизация – щамовете от воден произход оцеляват при 
лиофилизация при –45°С във вакуум 48 часа и остават живи в получените 
пробиотични продукти.
По време на съхранение на стайна температура (20-24°С / 68-75°F) –
щамовете от воден произход в пробиотичната храна остават живи на стайна 
температура повече от 36 месеца.
След рехидратация при преминавате през целия стомашночревен тракт –
щамовете са с много добра жизнеспособност и стабилност след рехидратация 
при екстремни експериментални условия 7 часа в стомаха и червата на 
човека.

 КОЛОНИЗАЦИЯ – ПРОУЧВАНЕТО НА КОЕ 

НА ДВА ЩАМА НА Л. БУЛГАРИКУС (ЕДИНИЯТ 
ОТ ВОДЕН ПРОИЗХОД, А ДРУГИЯТ ОТ 
ЙОГУРТ) ВЪВ ФЕКАЛНИ МАСИ НА МАЛКИ 
ДЕЦА ПОКАЗВА, ЧЕ L. BULGARICUS DWT1 ОТ 
ВОДЕН ПРОИЗХОД СЕ КОЛОНИЗИРА МНОГО 
ПО-ДОБРЕ И ИМА ДВА ПЪТИ ПО ГОЛЯМА 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ В СРАВНЕНИЕ С ДРУГИЯ 
ЩАМ НА L. BULGARICUS ОТ ЙОГУРТ. БРОЯТ 
НА КОЕ НА L. BULGARICUS ОТ ВОДЕН 
ПРОИЗХОД Е ДВОЙНО ПО-ГОЛЯМ ОТ БРОЯТ 
НА КОЕ НА L. BULGARICUS ОТ ЙОГУРТ, КАТО 
И ДВАТА СА ПРЕБРОЯВАНИ В ДЕТСКИ 
ФЕКАЛНИ МАСИ.
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Благоприятни ефекти на пробиотичните храни, съдържащи 
щамове от воден произход

АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПРОУЧВАНЕ СРЕЩУ СТАНДАРТИЗИРАНИ ПАТОГЕННИ 
КУЛТУРИ ПОКАЗВА, ЧЕ ЩАМОВЕТЕ ИМАТ СИЛЕН БАКТЕРИОСТАТИЧЕН ЕФЕКТ СРЕЩУ E. COLI, SALMONELLA, SH. 
FLEXNERI, PR. MIRABILIS И ST. AUREUS И УМЕРЕН БАКТЕРИЦИДЕН ЕФЕКТ, НАЙ-ВЕЧЕ СРЕЩУ ST. AUREUS.

Върху белтъчния баланс в ранен постоперативен 
период – двойно рандомизирано клинично 
проучване при 75 пациенти, подбрани от 1586 
случая, подложени на високо специализирани 
коремни операции за неоплазми

Проучването показва:
значително нарастване на общия белтък и албумин в 
групата пациенти, приемали 100 г/ 24 ч. рехидратирана 
пробиотична храна с щамове от воден произход
аминокиселините в пробиотичната храна овладяват 
хипо- и диспротеинемиите до 7ия ден
значителното намаляване на усложненията и 
смъртността в раненпост-оперативен период
се дължи на по-добрата белтъчна резорбция 
и антимикробния 
ефект на пробиотичните
щамове от воден
произход 

Number of patients

Complications

41 patients with 

neoplasms, who 

have taken 

probiotic food

34 patients with 

neoplasms, who 

have not taken 

probiotic food

1586 patients with 

abdominal surgery

Complications 2 (4,9%) 6 (17,6%) 201 (12,7%)

Mortality 1 (2,4%) 2 (5,9%) 108 (6,8%)
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 Новооткритите млечнокисели щамове
от воден произход живеят при
променящи се климатични условия и
се запазват живи при лиофилизация и
съхранение при 24°С 3 години.
Рехидратирани, те оцеляват при
преминаване през
гастроинтестиналния тракт и
колонизират дебелото черво.

 Щамовете от воден произход имат
силен бактериостатичен и умерен
бактерициден ефект срещу патогенни
микроорганизми.

 Пробиотичните млечни храни,
съдържащи тези щамове, изцяло
натурални аминокиселини и други
хранителни съставки, подобряват
значително белтъчната абсорбция,
преодоляват хипо- и
диспротеинемиите и намаляват
усложненията и смъртността в ранен
пост-оперативен период.

ЗаключениеДискусия

Това проучване безспорно показва 
новооткритият воден произход на Л. 
булгарикус, Л. хелветикус, Л. лактис и Стр. 
термофилус, тяхната жизнеспособност и 
благоприятен ефект върху човешкото 
здраве.

Благоприятните ефекти на пробиотичните 
бактерии зависят повече от тяхното 
оцеляване в гастроинтестиналния тракт и 
последващата им колонизация в дебелото 
черво, отколкото от първоначалния им 
брой в пробиотичния продукт.

Изолирането на пробиотични 
млечнокисели щамове от изворна вода в 
България повдига въпроса за ревизия на 
общоприетото схващане относно произхода 
на видовете млечнокисели бактерии.
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Фиалата 
изобразява 3 
кита, плуващи 
сред микро-
организми 
завихрящи се 
във вечната 
спирала на 
Сътворението!

Изолирането на пробиотични млечнокисели щамове от 
изворна вода в България повдига въпроса за ревизия на 
общоприетото схващане относно произхода на видовете 
млечнокисели бактерии.
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