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Фигура 1:
Фагът е вирус, който 
инфектира бактерии. 

Снимката е направена с 
електронен микроскоп 
- технология, която ни 

позволява да заснемаме 
много малки неща!

Снимка: Roach Lab, SDSU

Чували ли сте за бактериофагите? Това са мънички вируси, 
които заразяват и убиват бактериите, включително 
вредните бактерии, които ни разболяват! Учените 
откриват бактериофагите (фаги от гр. phages - ядящ) 
преди един век. Всъщност те са навсякъде около нас! 
Изследователите са откривали фаги в канализацията, 
почвата, дори в телата ни. Какво ще стане, ако използваме 
този естествен враг на бактериите? Могат ли фагите да ни 

защитят срещу бактериалните инфекции? Учените вече 
са използвали фагите да лекуват болести. Но постигали 
ли са успех? Прегледахме клинични доклади за терапия 
с фаги през последните 15 години. Изследването ни 
показа, че фагите са много полезни и терапията с тях 
срещу бактериални инфекции е била успешна. Това е 
наистина важно, защото антибиотичната резистентност 
се е превърнала в огромна заплаха за здравето ни. 

Знаете ли, че някои експериментални лечения на 
опасни бактериални инфекции идват от почвата или от 
отпадъчните води? Има вируси, наречени бактериофаги 
или фаги, които „преследват” и убиват бактериите 
(Фигура 1). Щом един фаг проникне в клетката на 
бактерията, я завзема и я кара да произвежда още 
вируси, които накрая убиват бактерията (вж. Фигура 2 
по-надолу). Включително бактериите, които разболяват 
хората!
От много години лекарите пренебрегват фаготерапията 
заради ефективността на антибиотиците. Микробиологът 
Алекзандър Флеминг открива първия антибиотик 
(пеницилина) през 1928 г. Оттогава учените са 
установили и създали много други видове антибиотици, 
за да лекуват болести, като пневмония, туберкулоза 
и менингит. За съжаление, заради еволюцията някои 
бактерии са се научили да устояват на антибиотиците 
и затова те не са ефикасни. В момента антибиотичната 
резистентност на бактериите е огромна заплаха. Някои 
патогени са резистентни срещу множество антибиотици! 
Ето защо на лекарите им е все по-трудно да назначават 
правилното лечение. 
Микробиологът Феликс д’Ерел, заедно с други учени, 
открива фагите в началото на 20 век. Той описва 
„невидимия микроб”, който убива бактерията, 

причиняваща дизентерия. Д’Ерел изпробва важното си 
откритие, като се опитва да лекува болни пилета. Той 
изолира (отделя) фагите от курешките на кокошки, 
които скоро са се излекували от инфекцията и успешно 
лекува други пилета от смъртоносна бактериална 
инфекция. Дори успява да върне здравето и на болен от 
дизентерия човек! Така започва фаготерапията.
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Добрата новина е, че фагите са навсякъде! Учените 
ги откриват в отпадъчните води, реките, почвата – 
навсякъде, където има бактерии. После те ги пречистват 
в лаборатория, за да няма и други вещества. След това 
размножават фагите в бактериални клетки и още веднъж 
ги пречистват. Накрая тези малки вируси са готови да 
лекуват опасни бактериални инфекции! 

Напоследък учените и лекарите отново обръщат поглед 
към лечението с фаги. Вирусите наистина ли могат да ни 
спасяват? Помага ли подобна терапия на хората? Има ли 
проблем с нея? На тези въпроси искаме да отговорим. 

Методи
Прегледахме медицински и научни доклади и статии за 
лечението с фаги, публикувани между 2005 и 2020 г. Ето 
какво искахме да знаем:
• Подобрило ли се е здравословното състояние на 

пациента? Наричаме това „клиничен резултат”.
• Срещу кои бактерии са търсили терапия учените?
• Как са били дадени фагите на пациентите? Дали 

пациентите са били инжектирани с тях?
• Имало ли е странични ефекти?
• Бактериите развили ли са резистентност към фагите?

• Учените използвали ли са едновременно антибиотична 
и фаготерапия?

Има няколко аспекта на фаготерапията, които искахме 
да разберем по-добре:

• Как да изберем правилния фаг или смесица от фаги.
• Как да боравим с нея – къде, колко често и в какво 

количество. 

Вирусът се прикрепя към клетката на 
бактерията и инжектира своята ДНК

Фаг 

ДНК на бактерията се разрушава, а 
клетката започва да създава нови вируси 

Фагите карат клетката да се пръсне и да освободи нови 
вируси, които да заразят други бактериални клетки

Фигура 2:
Жизнен цикъл на фага

Снимка: Roach Lab, SDSU



 

Резултати
Фаготерапията показва обещаващи резултати. В много от 
разгледаните случаи фагите са помогнали на пациентите 
без това да направи бактериите резистентни към фагите. 
Освен това лечението с тях е помогнало не само на 
хора, но и на домашни любимци! Петгодишен санбернар 
получил фаги като лечение на ушна инфекция. Само 27 
часа по-късно състоянието на ухото му се подобрило и 
след няколко месеца кучето напълно се излекувало. 
Но установихме, че в повечето случаи лекарите 
са прибягвали до смесена терапия между фаги и 
антибиотици. Това усложнява заключението дали 
фагите сами по себе си са били ефективни. 
Голямо предимство на фагите е, че се справят много 
добре с бактериалните биофилми за разлика от 
антибиотиците. Освен това те са ефективни срещу набор 
от бактерии! (Фигура 3)
За съжаление, в няколко случаи има нежелани странични 
ефекти. Някои от тях (като зъбобол и стомашни болки) 
са леки. Други (като сериозни алергични реакции) са 
били животозастрашаващи. 
Въз основа на разгледаните факти, избирането на 
правилните фаги може да е трудно. Например, ако 
фагите засегнат множество бактерии, има риск те да 
променят микробиома на пациента. Също така може 
да е трудно за лекарите да решат от колко фаги има 
нужда един човек, тъй като фагите не са химикали като 
антибиотиците. Те сами се размножават в клетките. 
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Фигура 3:
Обобщение на фаготерапия срещу различни 

инфекции на тялото. Успешна ли е била или не?
Снимка: Roach Lab, SDSU
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Очи – успешна срещу един вид бактерия.

Стомах – успешна срещу един вид бактерия.   
 Неуспешна срещу един вид бактерия.

Уши – успешна срещу един вид бактерия.

Простата – успешна срещу един вид бактерия.

Нос – успешна срещу един вид бактерия.

Кожа – успешна срещу два вида бактерии.   
             Неуспешна срещу два вида бактерии. 

Сърце – успешна срещу четири вида бактерии.

Стави – успешна срещу три вида бактерии.  
              Неуспешна срещу един вид бактерия. 

Цялото тяло – успешна срещу два вида бактерии.

Пикочни пътища – успешна срещу шест вида бактерии.

Кости – успешна срещу седем вида бактерии. 

Дробове – успешна срещу шест вида бактерии. 
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КожаСтави
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Антибиотичната резистентност е сериозен проблем. 
Може дори да останем без надеждни антибиотици, затова 
е много важно да се намери алтернатива. Фагите – 
естествен враг на бактериите – са отлична възможност. 
Прегледаните данни доказват, че те могат да са много 
благотворни. Комбинацията от антибиотик и фаготерапия 
показва многообещаващи резултати. Използвани заедно, 
изглежда, че тези лечения взаимно се подпомагат, 
защото:

Понякога лекарствата помагат на фагите да се 
размножат по-бързо.
Понякога фагите могат да сломят резистентността 
на бактериите, като ги накарат да реагират по-добре 
на съответното лекарство. 

Но има няколко детайла, които да вземем предвид. 
Съществува проблемът с резистентността на фагите. 
От 12 клинични проучвания на фаготерапия, при седем 
от тях се развива такава. Важно е да се отбележи 
обаче, че много учени при други случаи не са тествали 
за резистентност към фагите. Най-вероятно, защото 
терапията е била успешна. Страничните ефекти могат да 
са не само неприятни, но и смъртоносни. Нужни са още 
клинични изпитвания, за да се определят най-добрите 
формули и методи, които да се прилагат при лечението с 
фаги. Обнадеждаващо е, че можем да създадем друг щит 
срещу инфекциозните болести.

Речник на термините:

Антибиотик – вид медицинско средство, което търси и унищожава причиняващите болести бактерии.

Антибиотична резистентност – случва се, когато бактериите се променят и не могат да бъдат унищожени от 
антибиотиците. Бактериите (не хората или животните) стават устойчиви на антибиотиците. 

Бактериофаги (фаги) – вируси, които инфектират бактериите. Обикновено след като те влязат в клетката на една 
бактерия, тя създава още вируси и умира. 

Биофилм – група бактерии (или други микроорганизми), които се залепват за повърхността на клетката. Тези лепкави клетки 
създават защитен слой срещу антибиотиците.

Дизентерия – чревна бактериална инфекция, предизвиква диария и кръв в изпражненията.

Микробиом – сборът от микроорганизми, които живеят в нас. Има ги по кожата, в слюнката и устата, очите и червата, както 
и в целия чревен тракт. Тези микроорганизми са полезни, неутрални или вредни. 

Патоген – вирус, гъбичка, бактерия или друг болестотворен микроорганизъм. Например ХИВ, който причинява СПИН. 

Размножаване (вирусно) – създаването на нови вируси по време на инфекция.

Фаготерапия – използва фагите за лечение на бактериални инфекции.

Заключение
Една от причините за резистентните на антибиотици 
бактерии е неправилната употреба на антибиотиците. 
Затова е много важно да приемате лекарствата точно 
както е предписал лекарят ви. Не спирайте да ги взимате 
по-рано, дори ако се почувствате по-добре! Разбира се, 
най-добре е да се предпазвате от инфекции. За тази 
цел:

• редовно си мийте ръцете със сапун
• приготвяйте грижливо храната си
• редовно си следете имунизационния календар и се 

уверете, че го изпълнявате навреме

1.

2.

Преведено от английски на български език с 
подкрепата на Американско посолство в София. 
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Какво е антибиотична резистентност и защо е проблем?

Какви са приликите и разликите между лечението с антибиотици и с фаги?

Ако се заразите с Ковид-19, мислите ли, че лекарят ще ви предпише антибиотик?

Сещате ли се за ситуация, в която фагите може да са вредни? 
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