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Микробиомът в тънкото ни черво има огромно 
отражение върху дейността на тялото ни. Например 
засяга метаболизма и имунитета ни срещу болести. 
Заради това е важно да се грижим за себе си и да 
поемаме правилните хранителни вещества. Ако 
чревните ни бактерии са добре, и телата ни ще 
ликуват! 
Тънкото черво на един възрастен е дълго около 
6 метра. Това е 3 до 4 пъти колкото височината 
на човека! Подобна дължина е необходима за 
усвояването на хранителните вещества и за 
осигуряването на имунна защита. Изучаването на 
микробиома на тънкото черво може да ни помогне 
да разберем здравето и болестите на човека.
Има стотици (вероятно дори хиляди!) видове 
бактерии в чревната ни микрофлора. Това означава, 
че тя е невероятно разнообразна. Но с напредването 
на възрастта ни това разнообразие намалява и 
може да доведе до състояния като диабет тип 2 и 
сърдечносъдови заболявания. Различни промени в 
начина ни на живот се отразяват на стабилността на 
чревния ни микробиом. Това включва медикаменти 

и промени в храненето и упражненията. Установено 
е, че хората, които живеят по-дълго, имат по-
разнообразен чревен микробиом. 
Дали остаряването засяга разнообразието на 
чревните ни бактерии и кои видове можем да 
идентифицираме? Това искахме да разберем. 
Проучихме също дали болестите и медикаментите 
засягат чревната ни микрофлора. 

Накратко

Въведение

Нека да 
пазим здравето 

на 
нашия човек! 

Разнообразието 
е хубаво!

Да 
посрещнем 

повече видове 
бактерии!

Каква е връзката между стареенето и 
чревните бактерии?
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Знаем, че бактериите могат да навредят и да 
причинят множество болести. Но знаете ли, че не 
всички бактерии са лоши? Всъщност има трилиони 
бактерии в телата ни, които ни помагат да живеем! 
Тези бактерии представляват чревния микробиом. 
Искахме да разберем каква е връзката между 
чревните ни бактерии и остаряването. Установихме, 

че със стареенето различните видове бактерии в 
чревната ни флора се променят. Открихме и че 
болестите и лекарствата могат да повлияят на 
тази промяна. Ако знаем повече за действието 
на чревните ни бактерии, можем да водим по-
здравословен живот!

Тънкото черво. На върха му е дванадесетопръстникът, 
откъдето взехме проби. Изображение: Терез Уинслоу.

1                                          Още научни статии за ученици на: www.ScienceJournalForKids.org

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/jejunum
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Предишни изследвания са проучвали 
разнообразието на чревния микробиом с 
фекални проби, но ние решихме да изследваме 
проби от тънкото черво. Сметнахме, че така ще 
добием по-ясна представа за бактериите, които 
засягат усвояването на хранителните вещества и 
имунната дейност. Събрахме 251 проби от хора на 
възраст между 18 и 80 години. Взехме сокове от 
дванадесетопръстника на тънките им черва с 
помощта на катетър, докато бяха подложени на 

медицинска процедура, наречена ендоскопия. 
При всяка проба преброихме бактериалните 
колонии, извлякохме и изолирахме бактериална 
ДНК. След което разчетохме бактериалната 
ДНК. Така се разбира какви видове бактерии 
са налични. Процесът ни позволи  по-точно да 
измерим разнообразието. Проверихме резултатите 
си с компютърни програми, за да се уверим, че сме 
прави. 

Научихме много за чревния микробиом в тънките 
черва на хора от различни възрасти (Фигура 1). 
Открихме, че:
1. видовете бактерии са по-малко при по-
възрастните хора и затова разнообразието на 
чревния микриобиом с възрастта намалява. 
2. броят болести и медикаменти срещу тях нараства 
с възрастта.
3. при хората, които приемат повече лекарства, 
се увеличават бактерии, познати като колиформи. 

Броят колиформни бактерии, наречени Klebsiella 
(Клебсиела), се увеличава с приема на повече 
медикаменти. 
4. друг вид колиформна бактерия, която се 
увеличава при всяка възраст, е Escherichia 
(Ешерихия). 
5. при хората с повече заболявания преобладава 
друг вид бактерия, наречена Clostridium 
(Клостридиум). 

Какво се случва с бактериалното 
разнообразие, когато остаряваме?

Възраст

Разнообразие 
на бактериите

Escherichia

Klebsiella

Микробиомът на дванадесетопръстника

Брой на медикаментите

18-35 36-50 51-65 66-80
Фигура 1:
Бактериалното разнообразие се 
променя с възрастта. При по-
младите хора има много видове 
бактерии, но по-малко Escherichia 
и Klebsiella. Младите хора имат и 
по-малко заболявания и не взимат 
толкова лекарства.

2



3

Заключение

Речник на термините

Независимо на каква възраст сте, е добре да 
поддържате разнообразен чревен микробиом, за 
да бъдете по-здрави. Ако чревните ни бактерии са 
наред, те ще се погрижат за нас! Ето някои лесни 
стъпки, с които да им помогнем:

Опитайте се всяка седмица да ядете различни 
плодове и зеленчуци. Те предлагат разнообразни 
хранителни вещества и поддържат различни 
видове чревни бактерии. 

Яжте храни с високо съдържание на фибри. Освен 
плодовете и зеленчуците, отличен източник на 
фибри са овесените ядки и бобът!

Взимайте антибиотици само ако са предписани 
от лекар. Те се отразяват зле на чревната ви 
флора, а прекалената им употреба ги прави по-
неефективни с времето. 

Дванадесетопръстник – началната част на тънкото черво, която помага за преработване на храната от стомаха и за 
усвояване на хранителните вещества. 

Ендоскопия – изследване на вътрешността на тялото, обикновено с микроскопична камера. 

Имунна защита – съпротивление към инфекции. 

Катетър – тръбичка за изтегляне на течности от организма, вкарана през тесен отвор.

Микробиом/микрофлора – набор микроорганизми, които живеят заедно в определена среда.

Усвояване на хранителните вещества – процес, при който тялото си доставя нужните за оцеляване и растеж 
хранителни вещества от поетата храна. 

Фибри – тип въглехидрати, който не дава енергия на тялото. Фибрите подпомагат преминаването на преработената 
храна през храносмилателната система и усвояването на хранителните вещества. 

Дискусия
По-разнообразен чревен микробиом означава, че 
в организма ни има по-голям набор от различни 
бактерии. Ако един вид бактерии не може да си 
свърши работата, тогава други също му помагат! 
Подобно разнообразие позволява на чревната ни 
микрофлора да функционира по-добре. По-бедната 
чревна флора влияе отрицателно на организма ни. 

За нещастие, чревният ни микробиом се изменя 
по много начини. Установихме, че разнообразието 
на флората на тънкото черво намалява с 
възрастта. Резултатите ни също така показват, че 
медикаментите и заболяванията засягат видовете 

бактерии в червата ни. Други изследвания показват, 
че различни фактори от начина ни живот, като 
пушенето или пиенето на алкохол, също засягат 
чревните бактерии. 

Ограничение на експеримента ни беше, че 
участниците преминаваха през ендоскопия заради 
чревни проблеми. Затова пробите ни може и да 
не се представителни за средностатистическото 
население и резултатите ни няма да са точни спрямо 
общото разнообразие на чревния микробиом у 
хората. Нужни са повече проучвания!
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34592155/
Inspiro: Цветан Велинов: Човешки микробиом.
https://inspiro-bg.com/tchoveshki-mikrobiom/ 
Труд: Микробиомът: Нашият нов стар орган. 
https://trud.bg/микробиомът-нашият-нов-стар-орган/
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Защо чревният ни микробиом е важен?

Как мислите, че се променя разнообразието на чревната ви флора с възрастта? Защо?

Кои видове бактерии се срещат в чревния микробиом на по-възрастен човек, болен от 
няколко болести и подложен на различни медикаментозни лечения?

Знаем, че някои бактерии са вредни, но и че флората ни се нуждае от разнообразни 
бактерии, за да бъдем здрави. Сещате ли се за други примери в природата, където 
множество видове си сътрудничат, за да създадат здравословна екосистема? Опишете 
как видовете разчитат един на друг и изпълняват различни функции. 
Ако имате време, направете екип с някого и изработете плакат, който да представите 
на съучениците си.
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