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Въведение

 Млечнокиселата ферментация е позната на човечеството вече
повече от 8500 години.

 През 2008 около Черно море и в Югоизточна Европа проф.
Р.Евершед откри над 2200 керамични съда с органични
остатъци от продукти на млечнокисела ферментация,
датирани от 6500 пр. Хр.

 Първото писмено доказателство за продукти на млечнокисела
ферментация е оставено от бащата на историята, Херодот
“...траките приготвят специални ферментирали млечни
продукти, които са им дар от техните Богове...”



“Йогурт ” е от тракийски произход и означава мляко носещо 
здраве,  “йогу” – твърд, здрав и “рт” – мляко. (Хосоно)



“Дълголетието на народите населяващи българските земи се
дължи на дневната консумация на йогурт и други продукти,
съдържащи млечнокисели бактерии”. По това време в
България има 4 столетника на хиляда и ниска ракова
заболеваемост.



През 1905 в Женева,
българският студент 
Ст. Григоров изолирал
Lactobacillus bulgaricus 
от йогурт, донесен от 
България. 

Lactobacillus 
bulgaricus е 
единственият 
пробиотик, който носи 
името на определена 
територия и народ. 
Попаднал на друго 
място в света, той 
мутира и не може да 
се размножава. 

Откриването на Lactobacillus 
bulgaricus



Новооткритият произход на 
Lactbacillus bulgaricus

За първи път в 
света през 2010 
Никола 
Александров и 
Даниела 
Петрова 
изолираха 
Lactobacillus 
bulgaricus от 
вода, извираща 
от извор в Стара 
планина.



Пробиотици с Lactobacillus bulgaricus са използвани и
изследвани в международната космическа програма
Интеркосмос от втория български космонавт А. Александров.
Lactobacillus bulgaricus е единственият пробиотик, който има
призната здравна претенция, съгласно Регламент 432 на
Европейския съюз – подобрява смилането на лактозата.



Нашите клинични проучвания са проведени в МЦ
Евроздраве при 320 пациента с хранителни алергии или
чернодробни увреждания, възникнали в следствие на
хронична употреба на алкохол или хероин.

При всички случаи сме прилагали пробиотични формули
Лактера, съдържащи различни щамове Lactobacillus
bulgaricus DWT1, DMR1 и DMR2 сами или в комбинация с
растителни екстракти или масла, като част от комплексна
лечебна схема.

Всички щамове на Lactobacillus bulgaricus са многократно
размножени на територията на България.

Материали и методи: 



В случаи на алкохолна болест, уврежданията на черния
дроб са водещи, за това могат да се използват като
модел за хронична чернодробна недостатъчност.

Отворено кохортно рандомизирано клинично проучване
е проведено между 2011 и 2019г в МЦ Евроздраве при 78
пациенти с алкохолна болест. Комплексната схема на
лечение, включваща глюкозо-солеви разтвори, ноотропа,
витамини седатива е приложена при 38 от тях.
Останалите 40 освен комплексната лечебна схема, са
приемали пробиотична формула Лактера, съдържаща
щамът L. bulgaricus DWT1 в дневна доза от 30 g (над 1
милиард CFU/g) както и комбинация от тази пробиотична
формула и сух екстракт от Silybum marianum (600 mg/24ч)
за период от 6 месеца.

Алкохолна болест – чернодробни 
увреждания



Алкохолна болест – чернодробни 
увреждания
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Алкохолна болест –
чернодробни увреждания
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Добавянето на пробиотичната формула, съдържаща
щамът Lactobacillus bulgaricus DWT1 като хранителна
терапия към основното лечение води до значително по-
ефективна нормализация на стойностите на AST, ALT, GGT;
подобряване на чернодробната ултразвукова картина и
възстановяването на чернодробните клетъчни функции
при пациенти с алкохолна болест.

Пробиотичните храни, съдържащи L. bulgaricus DMR1 и
DMR2, използвани като хранителна терапия, част от
комплексната лечебна схема са приложени при други 32
пациенти с алкохолна болест. Получени са подобни на
описаните по-горе резултати (2014-2019 година).

Алкохолна болест – чернодробни 
увреждания



Преди 15 години е проведено клинично проучване от Д.
Петрова при 152 пациенти с хероинова зависимост.
Комплексната лечебна схема включваща и хранителна
терапия с пробиотик, съдържащ щам L. bulgaricus Lb4,
показа добър терапевтичен успех при 56.6% от пациентите.

Особено впечатление ни направи нормализирането на
титъра на антителата срещу HVB и HVC без приложение на
специфично антивирусно лечение. През 2019г проф. П. Айк,
NISER, DAE, Индия доказа антивирусен и антитуморен ефект
на L. bulgaricus DWT1. Този щам стимулира вродения
имунитет като увеличава М1 макрофагите чрез
реполяризация на М2 в М1 макрофаги. Щамът L. bulgaricus
DWT1 има десет пъти по-силно действие от други
контролни щамове на L. Bulgaricus.

Хероинова зависимост и HVC



През ХХI век човечеството понася последствията на
индустриализацията и химизацията на ХХ век.
Наблюдава се силно увеличение на алергиите. През 2012г
ЕС прие Регламент 1169 за задължително етикетиране на
алергените в храните.

Нашето клинично проучване за периода 2016 – 2020
включва 58 пациента на възраст от 3 до 75 години, при
които установихме хранителни алергии чрез метода
ELISА. Всички пациенти бяха с изявени класически
симптоми на алергия – сърбеж, обрив, ринит, диария.

При 14 от тестваните пациенти наблюдавахме симптоми,
които досега не са били свързвани с хранителни алергии
– косопад, пърхот, парадонтоза и промени в нивата на
пролактина при млади жени.

Хранителни алергии



Хранителни алергии 

0 10 20 30 40 50 60

Протеин на краве мляко

Протеин на биволско,овче и козе мляко

Яйчен белтък

Яйчен желтък

Соев протеин

Свинско

Телешки

Пилешко

Риба

Скариди  и миди

Ягоди

Ядки - фастъци, бадеми

Какао

Орехи

Установени хранителни алергии при 58 пациента

Брой пациенти



След установяване на хранителни алергии всички
пациенти са спрели консумацията на доказаните
хранителни алергени.

 За 2 месеца всички пациенти са приемали пробиотична
формула на козе мляко съдържаща Lactobacillus
bulgaricus DWT1 (над 1 милиард CFU/g) 1g/24h и
българско розово масло 40 mg/24h. 75,9% от пациентите
не са приемали антихистаминови медикаменти.

В зависимост от тежестта на хранителната алергия за
период от 2 до 6 седмици, само с прием на
пробиотичната формула Лактера успяхме да преодолеем
проявлението не само на класическите симптоми, но и на
новооткритите от нас симптоми на хранителни алергии.

Хранителни алергии 



Заключение
Хранителната терапията с пробиотични формули, съдържащи щамове
на Lactobacillus bulgaricus - DWT1, DMR1 и DMR2 сами или в
комбинация с растителни екстракти като част от комплексна лечебна
схема води до значително по-ефективно възстановяване на
чернодробните функции при алкохолна болест и хероинова
зависимост.

Различните щамове пробиотични микроорганизми показват различни
свойства и ефективност. Ползотворният им ефект е дозо- и
времезависещ.

Приложението на щамове Lactobacillus bulgaricus DWT1, DMR1 и DMR2
в съчетание с българско розово масло води до преодоляване на
симптомите на хранителни алергии.
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Lactobacillus bulgaricus DWT1 ни показва, че 
трябва да съчетаваме съвремените 
постижения на медицината с древното 
послание на Хипократ:

„ Нека храната ви бъде лекарство!“

Благодаря за 
вниманието!


