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Шестте основни вкуса
Петте велики елемента изграждат всичко в природата, включително храните и
билките. В зависимост от преобладаването им в тях се определят шест основни
вкуса:
сладък – вода и земя
кисел – земя и огън
солен – вода и огън
лютив – огън и въздух
горчив – въздух и пространство
стипчив – въздух и земя

Влияние на вкусовете върху дошите

Основни принципи в Аюрведа
ПОДОБНОТО УВЕЛИЧАВА И ДЕБАЛАНСИРА
ПОДОБНОТО.

ПРОТИВОПОЛОЖНОТО НАМАЛЯВА И БАЛАНСИРА
ПРОТИВОПОЛОЖНОТО.

Неподходящи храни за вата доша

Неподходящи храни за питта доша

Неподходящи храни за капха доша

Хранителната среда в организма определя вида на
микроорганизмите, които живеят в него.
Множество видове не могат да бъдат култивирани със
съвременните лабораторни средства. Липсата на
експериментални методи за анализ беше пречка за
задълбоченото им езследване. В последното десетилетие нова
генерация генетични тестове даде възможност за широки
изследвания на човешкия микробиом – целия генетичен
материал на микроорганизмите от определена среда.
Това доведе до огромен брой публикации върху компонентите
на микробиома и промените настъпващи в него.

Нашият микробиом, наричан „забравеният орган“(1). съдържа
геном, който надхвърля нашия собствен около 100 пъти (2) и
изпълнява ключови дейности, свързани със здравето ни (3)
В човек има около1014 бактериални клетки
(100 000 000 000 000) и у него може да се развият 105 – 106
бактериални поколения за един живот.
1. O’Hara AM, Shanahan F. The gut flora as a forgotten organ. EMBO Rep. 2006;7:688–693
2. Savage DC. Microbial ecology of the gastrointestinal tract. Annu Rev Microbiol. 1977;31:107–133.
3. Kau AL, Ahern PP, Griffin NW, Goodman AL, Gordon JI. Human nutrition, the gut microbiome and the immune
system. Nature. 2011;474:327–336.

• Повечето клетки в нашия организъм не са човешки, а
микробни; в съотношение 10:1(1).
• 99% от микробната маса е в стомашночревния тракт и
упражнява както локален ефект, така и повлиява отдалечени
зони и процеси. Поради това стомашночревният микробиом
има много голямо значение за здравето и за метаболитния
статус на всички други микробиоми.
• Микробните общества обитаващи организма на човека
променят радикално представите на медицината за ролята на
микроорганизмите за здравето и болестите.
1.Savage, 1977

Микробните общества участват в различни функции при човека:
- произвеждат полезни вещества;
- извършват превръщане на хранителни вещества;
- предпазват от патогенни щамове;
- влияят върху формирането на имунитета и неговата
реактивност: възпаления или имунологичен толеранс
- влияят върху репродукцията;
- чрез продуктите от метаболизма си може да въздействат върху
гените на човека (метилирането на ДНК, структурата на
хроматина и генната транскрибция) и да формират тяхното
пропроявление (физиологичния фенотип)
Преобладаващата част от метаболитите в плазмата са от микробен
призход (1).
1. Wikoff, W. R. et al. Metabolomics analysis reveals large effects of gut microflora on mammalian blood
metabolites. Proc. Natl Acad. Sci. USA 106, 3698–3703 (2009).

ФОРМИРАНЕ НА МИКРОБИОМИТЕ
• Поради доминирането на лактобацилите в родовите пътища
и в майчиното мляко, те са доминиращите микроорганизми в
новороденото.
• При много животински видове е доказана и ролята на
микробиома на бащата (1).
• Микробиомите на монозиготните близнаци не са идетични,
но са по-близки отколкото при нероднини, което говори за
влияния след раждането.
• Цезаревото сечение ограничава предаването на флора от
майката на плода.
• Замяната на майчиното мляко с млечни формули намалява
стомашните лактобацили.
1. Hunt, J. & Simmons, L. W. Maternal and paternal effects on offspring phenotype in the dung beetle
Onthophagus taurus. Evolution 54, 936–941 (2000).

Role of the gut microbiota in immunity and inflammatory disease
Nobuhiko Kamada1, Sang-Uk Seo1, Grace Y. Chen2 and Gabriel N橾
ez1 NATURE REVIEWS | IMMUNOLOGY VOLUME 13 | MAY 2013
| 335

МИКРОБИОМИ И БОЛЕСТИ
• Микроорганизмите вече не се смятат за причинители само
на инфекциозни заболявания, но за причинители или
съучастници във формирането на много хронични болести,
като алергии, хронични възпаления, рак, диабет,
невродегенеративни заболявания (1).
• Микробиомът оказва силно влияние върху формирането на
имунния отговор и на имунологичния толеранс, с което се
очертава важната му роля за автоимунните заболявания.
• Способността на микробиомите да подпомагат развитието
на автоимунен артрит и екпериментален алергичен
енцефаломиелит се свързват с прекомерна активност на
Th17.
1. Bouskra, D. et al. Lymphoid tissue genesis induced by commensals through NOD1 regulates
intestinal homeostasis. Nature 456, 507–510 (2008).)

Role of the gut microbiota in immunity and inflammatory disease
Nobuhiko Kamada1, Sang-Uk Seo1, Grace Y. Chen2 and Gabriel N橾ez1 NATURE REVIEWS |
IMMUNOLOGY VOLUME 13 | MAY 2013 | 335

Лечението с антибиотици се свързва с развитието на
болестотворни щамове микроорганизми.
Приложението на антибиотици рано в живота на домашните
животни води до значими промени в микробиома и в развитието
на самите животни (1). То променя лигавицата на дебелото черво и
води до предразположение към колит (2). Даването на малки дози
антибиотици на животните във фермите води до ускорено
наддаване на тегло (3). Тази употреба съставлява 50% от
продаваните антибиотици в САЩ.
1.

Wlodarska, M. et al

2.
3.

Infect. Immun. 79, 1536–1545 (2011).
Jukes, 1955; Feighner & Dashkevicz, 1987.

• Нитратите може да бъдат единствен източник на енергия за
определен вид бактерии от рода Enterobacteriaceae, и да им
дадат възможност за доминиращо развитие (1). При множество
хронични възпаления се установява процъфтяване именно на
тези бактерии, Enterobacteriaceae.
• Намаленото излагане на паразити и патогени в ранните етапи
от живата поради подобрената хигиена, ваксини и
антибиотици може да бъде частично отговорно за увеличената
честота на алергични и автоимунни заболявания по-късно в
живота (2).
1. Winter SE, et al. Host-derived nitrate boosts growth of E. coli in the inflamed gut. Science. 2013;339:708–
711.
2. Strachan, 1989; Cookson & Moffatt, 1997).

• Храненето има значително въздействие върху микробните
общества и може да съдейства за развитието на болестотворни
щамове. Например диета богата на наситени млечни мазнини,
но не на полиненаситени растителни мазнини, предизвиква
дисбиоза, предизвикваща увеличение на TH1 и възпаления.
• Дисбиозата увеличава склонността към развитие на карцином
на дебелото черво (1).
• Микробиомът е решаващ за намаляване склонността към
развитие на дразнимо дебело черво.
• Болестите при човека се свързват с глобални изменения в нашия
микробиом (2).
1.Hajishengallis G, Darveau RP, Curtis MA. The Keystone Pathogen Hypothesis. Nature reviews Microbiology.
2012;10(10):717-725. doi:10.1038/nrmicro2873.
2. Schwabe RF, Jobin C. The microbiome and cancer. Nature reviews Cancer. 2013;13(11):800-812.
doi:10.1038/nrc3610.

Заболявания с установени изменения в микробиома:
• Псориазис – увеличени Firmicutes спрямо Actinobacteria
• Рефлукс езофагит – грам огрицателни анаероби, отсъстващ Helicobacter pylori
• Затлъстяване – увичени Bacteroides спрямо Firmicutes
• Астма в детска възраст – отсъствие на Helicobacter pylori
• Възпалителни заболяватия на дебелото черво – увеличена популация н
Enterobacteriaceae

• Рак на дебелото черво и ректума – по-големи популации на Fusobacterium spp.
• Сърдечносъдови заболявания – нарушено метаболизиране на фосфатидилхолин
от чревните микроорганизми

•
•
•
•

Чернодробна стеатоза
Чернодробен карцином
Остър панкреатит
Кистична фиброза

Установяването на огромната роля на нормалната чревна
микрофлора във функциите на нервната система и емоционалното
поведение води до безпрецедентни промени в разбирането за
много психиатрични и неврологични заболявания (1).

Трансплантацията на микробиоми от мишки с висока степен на
тревожност на мишки без микроорганизми е достатаъчно, за да
увеличи тяхната степен на тревожност (2).
1.

2.

Mayer EA, Knight R, Mazmanian SK, Cryan JF, Tillisch K. Gut Microbes and the Brain: Paradigm Shift in
Neuroscience. The Journal of Neuroscience. 2014;34(46):15490-15496. doi:10.1523/JNEUROSCI.329914.2014.
Collins et al., 2013.

Bifidobacterium и Lactobacillus са основните
видове, които показват благоприятно въздействие
при тревожност и депресия (1).

Сред бактериалните метоболити има множество
невроактивни агенти (2,3).
1. Dinan et al., 2013
2. (Lyte, 2013;
3. Wall et al., 2014)

• Проектът за Американската чревна флора публикува данни от
изследването на близо 4000 микробни проби от населението.
• Изследвания при животни дават убедителни доказателства, че
чревният микробиом играе значителна роля в прогресията на
демиелинизиращите заболявания. Измененията в микробиома, в
зависимост от вида им, могат да доведат до подобрение или до
влошанване на симптомите. Различията в начина нахранене,
тютюнопушенето, употребата на алкохол се очертават като
рискови фактори при мултиплената склероза и всички те имат
способността да влияят върху състава на чревния микробиом. В
ход са предварителни клинични проучвания за промяна в
микробиома при пациенти с МС и този метод в бъдеще може да
се окаже обещаващо и безвредно лечение. The gut microbiome in multiple
sclerosis. Mielcarz DW, Kasper LH.Curr Treat Options Neurol. 2015 Apr;17(4):344. doi: 10.1007/s11940-015-

• Пациентите с МС имат различен профил на микробни общества, в
сравнение съ здрави индивиди. Установява се увеличено
преобладаване на видовете Psuedomonas, Mycoplana, Haemophilus,
Blautia, and Dorea, докато в контролната група преобладават видовете
Parabacteroides, Adlercreutzia and Prevotella. Това потвърждава
хипотезата, че пациентите с МС имат микробна дисбиоза (1).
• Дисбиозата в чревния лумен може да повлияе отдалечени
анатомични места посредством активиране на имунитета, както е
вероятно при ревматоидния артрит, представляващ хронично
възпалително заболяване. При мишки дисбактериозата предизвиква
локално разрастване на Th17, които активират В клетките да
произвеждат антитела, водещи до разрушаване на ставите (2).
1.Multiple sclerosis patients have a distinct gut microbiota compared to healthy controls Jun Chen, Nicholas Chia,
Krishna R. Kalari Scientific Reports 6, Article number: 28484
2. Scher, J. U. & Abramson, S. B. The microbiome and rheumatoid arthritis. Nature Rev. Rheumatol. 7, 569–578
(2011).

Микробиомът при затлъстяване
• Естествената микрофлора поддържа енергийния баланс чрез влияние
върху метаболитните процеси.
• Сравнението на микрофлората в дисталната част на червата при
затлъстели и слаби мишки, както и при затлъстели и слаби хора
доброволци показва, че затлъстяването се свързва с промяна в
съотношението на двата доминиращи вида бактерии, Bacteroidetes и
Firmicutes. Тези промени повлияват метаболитния потенциал на
микрофлората. Микробиомът при затлъстяване има голям потенциал
да извлича енергия от храната.
• Това свойство подлежи на пренасяне: колонизацията на мишки без
микроби с микробиом на затлъстели мишки довежда до значително
натрупване на мастна тъкан.
An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. Peter J. Turnbaugh1, Ruth E.
Ley1, Michael A. Mahowald1, Vincent Magrini2, Elaine R. Mardis1,2 & Jeffrey I. Gordon1Vol 444|21/28 December
2006| doi:10.1038/nature05414

Микробиом и рак
• Бактериалният микробиом играе ключова роля в метаболизма
на човека и във възпалителните процеси (1), два фактора с
голямо значение в процеса на формиране на раковите
заболявания.
• Изложените данни имат силно отношение и към развитието на
онкологични заболявания. Измененията в микробиома може да
допринесат за възникване на мутации в соматичните клетки
посредством генна токсичност, резултат от възпалителни процси
и увеличено образуване на клетки (2).
1.
2.

Kau AL, Ahern PP, Griffin NW, Goodman AL, Gordon JI. Human nutrition, the gut microbiome and the
immune system. Nature. 2011;474:327–336
Vanhoutvin, S. A. et al. Butyrate-induced transcriptional changes in human colonic mucosa. PLoS ONE 4,

e6759 (2009).

• Микробната ферментация на въглехидрати може да бъде благоприятна
за човека с произвеждането на късо-верижни мастни киселини, които
предпазват от рак на дебелото черво и черния дроб, докато ферментацията на белтъците може да има отрицателно влияние поради
потенциално токсични или канцерогенни метаболити като амоняк,
феноли, сулфиди, нитрозамини.
• Високо-протеиновата и ниско въглехидратна диета може да измени
ферментационния процес в червата и да доведе до увеличени
концентрации на опасни метаболити и да намали предпазващите от
рак метаболити от растителен произход. Здравословните,
антиоксидантни и предпазващи от рак ефекти се свързват с продукти
от растителен произход като флавоноиди и др.
• Дебелочревната микрофлора отдавна се подозира че участва в
развитието на рак на дебелото черво и ректума. Rubinstein MR, et al. Fusobacterium
nucleatum promotes colorectal carcinogenesis by modulating E-cadherin/β-catenin signaling via its FadA adhesin. Cell Host
Microbe. 2013;14:195–206.

• По-големи популации от Fusobacterium се установяват в
микробиома на карцинома на дебелото черво и ректума в
сравнение с околната нормална тъкан в 99 биопсии (1).
• Микробиомът допринася за активирането на канцерогени, както
и за инактивирането на канцерогени, с което влеяе върху
процеса на ракообразуване.
• Дисбиозата е достатъчна да причини рак (2).
• Микробната дисбиоза в лумена на червата и в лигавицата при
пациенти с рак на дебелото черво и ректума е доказана от много
изследователи.
1. Devkota S, et al. Dietary-fat-induced taurocholic acid promotes pathobiont expansion and colitis in Il10−/− mice.
Nature. 2012;487:104–108.
2. Hu B, et al. Microbiota-induced activation of epithelial IL-6 signaling links inflammasome-driven inflammation
with transmissible cancer. Proc Natl Acad Sci USA. 2013;110:9862–9867; Couturier-Maillard A, et al. NOD2mediated dysbiosis predisposes mice to transmissible colitis and colorectal cancer. J Clin Invest. 2013;123:700–711.

Бактериалната флора може да играе роля и за
метаболизирането на хормони, вкл. естрогени и
тестостерон. По-специално микробиомът влияе върху
ентерохепаталния кръговрат на естрогените посредством
способността си да деконюгират естрогените, с което
повлиява плазмените им нива и риска от развитие на
зависими от естрогените ракови заболявания.

МИКРОБИОМ И ХРАНЕНЕ
Промените в храненето могат рязко да предизвикат значителни
промени в чревния микробиом. Различията в ентеротиповете са в
зависимост от количеството на животински протеини в диетата за
разлика от въглехидратите (1).
Друга възможна стратегия за въздействие върху оста микробиом–
черва–мозък са пребиотиците – несмилаеми компоненти на
храната, които спомагат растежа на полезните микроорганизми в
червата.
1. Wu, G. D. et al. Linking long-term dietary patterns with gut microbial enterotypes. Science 334, 105–108
(2011).

• Има нарастващи доказателства, че:
- храната оформя състава на микробиома
- съставящите го микрооргазми са силно чувствителни на
пропорциите на различните храни в диетата (1).
• Микробните общества отговарят на диетични промени.
Изменяйки начина на хранене микробните общества се
обогатяват с нови видове, за които тази хранителна среда е
благоприятна. Съществува силна зависимост между храната,
която консумираме, нашите микробиоми, имунитета ни и нашето
здраве (2).
1.Turnbaugh PJ, et al. The effect of diet on the human gut microbiome: a metagenomic analysis in humanized
gnotobiotic mice. Sci Transl Med. 2009;1:6ra14.
2. Kau AL, Ahern PP, Griffin NW, Goodman AL, Gordon JI. Human nutrition, the gut microbiome, and immune
system: envisioning the future. Nature. 2011;474(7351):327-336. doi:10.1038/nature10213.

• През 2011 г. бяха публикувани резултатите от широко изследване на
доминиращите микробни видове в стомашночревния тракт на
хората в зависимост от храненето (1).
• Най-простият и достъпен начин за лечебно повлияване на
микробиома е храненето. Оформят се три типа, доминирани от
Bacteroides, Prevotella и Ruminococcus. Те са независими от
националност, пол, възраст, индекс на телесната маса, но са силно
зависими от храненето. Bacteroides се свързват с консумацията на
животински протеини и наситени мазнини. Консумацията на месо
се свързва с този ентеротип.
• Prevotella се свързва с ниска кансумация на животински протеини и
наситени мазнини и висока консумация на въглехидрати.
Вегетарианците също имат преобладаване на Prevotella.
1. Gary D. Wu et al. Linking Long-Term Dietary Patterns with Gut Microbial Enterotypes. Science 334, 105
(2011);

• 10 души били хоспитализирани и поставени на крайна
диета: половината с високо съдържание на белтъци и
мазнини, а другата половина – с високо съдържание на
въглехидрати. Забележително, резултати се наблюдават още
след първите 24 часа. Но за 10 дни не настъпва трайно и
значимо превключване на ентеротиповете. Всички
изследвани от тази група започват от Bacteroides (високи
протеини и мазнини). Никой не превключва стабилно към
Prevotella (въглехидрати) през периода на изследването.
• При тези доброволци са изследвали и времето за
преминаване на храната през стомашночревния тракт.
Транзитното време за диетата богата на фибри е 2-4 дни, а за
диетата, богата на мазнини – 2-7 дни.

Човешкият микробиом включва завършени екосистеми и
ако изчезнат ключовите видове, последствията може да
се развият каскадно и да предизвикат изчезване на други
видове, разбиване на екосистемите и последствия за
здравето на човека.
Влияние на пестицидите.
Влияние на консервантите.
Влияние на хлора.
Ролята на антибактериалните сапуни.

• Тези нови познания дават основа за нови идеи за терапевтични
подходи и манипулиране на микробиома чрез
индивидуализирани пробиотици, пребиотици, малки молекули,
промяна в стила на живот, трансплантация на микроорганизми.
• Трансплантацията на фекален микробиом е показал висока
ефективност при лечението на инфекция с Clostridium difficile
(1).
• Целенасоченото повлияване на микрофлората може да влияе
върху хода на заболяванията.
1. Borody, T. J. & Khoruts, A. Fecal microbiota transplantation and emerging applications. Nature Rev.
Gastroenterol. Hepatol. 9, 88–96 (2011).

