
Туларемия 

Туларемията е остра инфекциозна болест, която се причинява се от бактерии 

(Fransisella tularesis) които са с висока устойчивост (в почва – повече от 4 месеца, в 

замразено месо – 93 дни, солено месо – 30 дни, мляко – 104 дни, хляб – 14 дни, в 

ларвите и нимфите на кърлежи – до 8 месеца). Пряката слънчева светлина ги убива за 

20 минути, температура 60°С – за 5 минути, дезинфектанти – за няколко минути. 

Източник на инфекцията са над 100 вида гризачи. Боледуват предимно дивите 

зайци, катерици, белки, водни плъхове, ондатри и др. Болестта се среща и при 

хищниците: лисицата, чакала, вълка и дивата котка, както и при ловните птици: 

яребицата, пъдпъдъка и тетрева. Човекът и кучетата са силно възприемчиви към 

инфекцията. От болестта най-често боледуват ловните кучета. Заразяването на кучето 

става по време на лов или в домашна обстановка, когато на кучето за храна се дават 

сурови субпродукти от болен дивеч. Разпространители на туларемията в природата са 

кърлежите табаниди, бълхите, кръвосмучещите насекоми, комари. Заразените кърлежи 

носят инфекцията през целия си живот, което ги прави опасни при пипане без 

ръкавици. 

За първи път болестта е диагностицирана през 1956 г. в България по ондатрите в 

резервата Сребърна, внесени от Русия, поради тяхната ценна кожа. 

Възприемчиви са  и голям брой  домашни животни- овце, свине, крави. Човек 

боледува с различна форма и тежест на заболяването, но не може да служи като 

източник на инфекцията за околните хора. 

Туларемията е трансмисивна зооноза с няколко механизма на предаване: 

 Трансмисивен- чрез ухапване на човека от членестоноги, които съществуват 

като ектопаразити по гризачите 

 Фекално- орален- човек се заразява чрез контаминирани с фекалии и урина 

хранителни продукти и вода 

 Въздушно- прахов – вдишване на прах с туларемийни бактерии при коситба, 

вършитба 

 Покривен- при проникване на причинителя през кожата, като най- често 

входната врата остава незабелязана.  

Инкубационният период на туларемията обикновено е няколко дни. Началото на 

болестта е остро, а симптомите наподобяват тези при грип. Това са болки в ставите, 

липса на апетит, повишена температура, повръщане, гадене, кашлица.  

Клиничните прояви зависят от засегнатия орган и се разделят на няколко по-характерни 

клинични форми.  

При бубонната форма е налице болезнени лимфни възли. Засягат се 

подмишничните , шийни, подчелюстни лимфни възли, които достигат до големина на 

кокоше яйце,бързо се увеличават, размекват, фистулизират и по- късно зарастват с 

ръбец, или претърпяват обратно развитие без фистуализация. 

Язвено- бубонната форма- на мястото на входната врата на причинителя се 

образува некроза с язва, която претърпява обратно развитие и заздравява с ръбец. 

При очно- - бубоннната форам- входната врата е конюнктивата- клепачите са 

оточни, околоушните и подчелюстните лимфни възли са увеличени. 

http://ezine.bg/n61-26048-Грип
http://gotvach.bg/Намаляване_на_Апетита
http://ezine.bg/n61-29159-Температура
http://ezine.bg/n61-26577-Повръщане
http://ezine.bg/n61-29157-Гадене
http://ezine.bg/n61-26573-Кашлица


При ангинозно- бубонната форма – вдходна врата са сливиците,оформя се 

едностранен тонзилит, върху който се образува язва с налеп и поява на регионални 

бубони. 

  При абдоминалната форма за входна врата служи чревната лигавица- протича с 

болки в корема и диарични изхождания 

При първичната туларемийна пневмония се характеризира с протрахирана 

бронхопневмония с тенденция към конфлуиране на инфилтратите. 

Генерализирана септично- тифоидна форма- заболяването протича много тежко 

с изразен токсико- инфекционен синдром, смущения в съзнанието,обрив с последващо 

лющене и пигментации. 

За предпазване се прилагат общо- профилактични мерки за благоустрояване на 

населените места, предпазване от замърсяване на водата и хранителните продукти от 

урина и изпражнения на болни животни. Полагат се грижи за добри производствено- 

битови и домашно- битови условия, които да не позволяват поддържане на висока 

заселеност с гризачи и техните ектопаразити, членестоноги и др. Трябва да се избягва 

всякакъв контакт с инфектирани диви животни, да се изключи ползването на 

водоизточници, които се използват и от диви животни. При обработка на дивеч да се 

използват ръкавици, защитни очила. Необходим е строг ветеринарен контрол над 

месото от дивеч.За предпазване от ухапване от насекоми да си използват репеленти.  

За лицата изложени на повишен професионален риск се препоръчва ваксинация.  

Ваксината е суха, жива. Прилага се на лица над 14 години чрез скарификация.При 

контактните лица може да се приложи химиопрофилактика- антибиотична 

профирактика по лекарска преценка.  


