
БРУЦЕЛОЗА 

Определение 

Заболяването представлява зооноза, т.е. развива се у хора и у животни. То се 

причинява от бактерии от рода бруцела - аеробни, грам-отрицателни, с кръгловата 

форма. Бактериите отделят ендотоксин и са силно устойчиви във външната среда. 

Те се развиват и размножават в крави, овце, кози, свине и диви животни. У 

бременните животни те предизвикват аборт. В околната среда бруцелните бактерии 

попадат посредством околоплодните води и ципи, заразен плод и заразена плацента, 

изпражнения и урина. 

Те се откриват в млякото, млечните продукти и месото. Инфектирането на 

човека става най-често при консумиране на заразени или замърсени храни. По-рядко 

замърсяването става чрез кожата и лигавицата по въздушен път - при обработка на 

кожи, стригане на вълна и пр. 

Попадналите в човешкия организъм бруцелни бактерии достигат по лимфен път 

до най-близките лимфни възли. Там те се размножават и чрез кръвта проникват в 

черния дроб, далака, костния мозък и други вътрешни органи. 

 

Клинична картина 

 

След инкубационен период от 1 до 3 седмици се появяват първите болестни признаци - 

втрисане и повишаване на телесната температура до 39-40 градуса С, обилни 

изпотявания, главоболие, ставни и мускулни болки, болка и зачервяване на гърлото. 

Тези признаци се изявяват остро или постепенно. Въпреки високата телесна 

температура общото състояние на болните не е силно нарушено. 

Характерен признак е увеличаването на много групи лимфни възли - по шията, под 

мишниците, в ингвиналната област и по други места. Увеличават се черния дроб 

(хепатомегалия) и далакът (спленомегалия). Артериалното налягане се понижава. 

Нерядко се развива възпаление на мозъчната обвивка (менингит) и на мозъка 

(енцефалит). 

Съществува и т. нар. хронична форма, при която повишената телесна температура се 

наблюдава месеци и дори години, а черният дроб и далакът са трайно увеличени. При 

хроничната форма на бруцелозата се засяга опорно-двигателния апарат, като се развива 

артрит на големите стави. Особено често се засягат тазобедрените и коленните стави, 

което нерядко води и до обездвижване. У заболелите бременни бруцелозата 

предизвиква аборт. 

Механизъм на предаване 

Основният механизъм на предаване при бруцелозата е алиментарният. Фактори на 

предаване са заразеното мляко и млечни произведения, заразеното месо и месни 

продукти. Важно епидемиологично значение имат сиренето и маслото. Човек се 

заразява при консумация на посочените хранителни продукти, произхождащи от болни 

животни. 

Вторият основен механизъм на предаване е механизмът на външните покривки, при 

който заболяването има професионален характер. Основни фактори на предаване са 

плодът, плацентата, околоплодните води и обвивка, урината, кожата и вълната на 

болните животни. При обслужване на животните бруцелите лесно преминават през 

лигавицата и увредената кожа. Най-често боледуват животновъди, селскостопански 

работници, зоотехници, ветеринарни лекари и др.  



Въздушнопрашинковият механизъм също има значение за предаване на бруцелозата. 

Заразяването на човека се осъществява при вдишване на прах, съдържащ бруцели. 

Контактно-битовият път на предаване има важно значение за предаване на бруцелозата. 

При обработка на кожи, вълна месо, мляко и при обслужване на животните бруцелите 

попадат по ръцете , а от там – в устата и конюнктивите. 

 

Лечението се провежда в инфекциозно болнично заведение със широкоспектърни 

антибиотици, прилагане на противобруцелозни гамаглуболин и ваксина, витамини, 

гликокортикоиди, антипиретици и други медикаменти. 

Прогнозата е благоприятна при ранно и активно лечение, като настъпва оздравяване, 

вкл. бактериалното оздравяване. При хроничната форма на бруцелозата със засягане на 

големите стави (тазобедрени и коленни) и на вътрешни органи (менингит, енцефалит) и 

неактивно лечение прогнозата е сериозна, а при влошаване - неблагоприятна, като 

смъртността достига 2-4%. 

 

Профилактиката е от голямо значение. Профилактичните мерки за недопускане на 

бруцелоза сред хората са насочени към източниците на зараза, пътищата и факторите 

на предаване. Професионално застрашените контингенти трябва да работят със 

специално защитно облекло, гумени ръкавици, предпазни очила. Редовно се провежда 

профилактична дезинфекция. Пред входа на оборите се поставят изтривалки напоени с 

дезинфекционен разтвор, съдове с дезинфекционен разтвор за ръце и др. На 

имунизации подлежат лица с професии, изложени на риск от заразяване с 

бруцелоза.Заболелите животни се изолират и унищожават. В бруцелозното огнище се 

извършва дезинфекция.  При възникване на бруцелоза сред хората се провеждат 

следните мерки: 

 ранно и активно откриване на болните и хоспитализация и лечение 

 регистриране и съобщаване на болните 

 уведомяване на ветеринарно-медицинските органи 

 болният се изписва след пълно клинично оздравяване 

 строг ветеринарен контрол 

 строг граничен ветеринарен контрол 

 ваксиниране на животните 

 правилна обработка за мляко, млечни продукти, месо 

 

Контактните лица се подлагат на медицинско наблюдение в срок от 15 дни 


