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Към чревните инфекции се отнасят коремният тиф, паратифът, 

салмонелозите, дизентерията, холерата и причинените от 

ентеропатогенните колибактерии чревни заболявания. Общият 

признак за всички тях е заразяването през устата - с храна, вода 

или напитки. Причинителите на чревните инфекции увреждат 

избирателно червата на човека и имат някои общи 

епидемиологични признаци. Мероприятията по тяхното 

предотвратяване също имат общи моменти.



С изключение на холерния вибрион, възбудителите на 

посочените заболявания се отнасят към семейството на 

чревните бактерии /ентеробактериите/.



1. ХОЛЕРЕН ВИБРИОН

Холерата е остро 

инфекциозно заболяване, 

което се причинява от Vibrio 

cholerae /Вибрио холере/. 

Инкубационният период 

продължава от няколко часа 

до 5 денонощия. Заболяването 

започва обикновено внезапно 

с диария и повръщане. 



Загубата на течности през 

първия ден може да достигне 

10-15 l и повече, болният 

отпада, температурата му се 

понижава до 35° - 34° С. Не са 

редки и леките форми, 

характеризиращи се с леко 

чревно разстройство и бързо 

оздравяване на болния. 



Холерният вибрион 
продуцира екзотоксин и 
съдържа ендотоксини, на 

които се дължи 
болеетотворното му 
действие. Единствен 

източник на зараза е човекът 
- болен или заразоносител. 

Оздравяващите и 
заразоносителите отделят 
холерния вибрион от 21 до 

55 дена.



а/ Морфология. Холерният вибрион е извита, подобна на запетая 

грамотрицателна пръчица. Не образува спори и капсули.



б/ Културални свойства. Възбудителят на холерата е строг 

аероб. Расте добре на всички хранителни среди с алкална 

реакция /рН 7,6-8,0/ при оптимална температура 37° С, но е 

способен да се размножава в диапазон от 16° до 40° С.



в/ Устойчивост. Вибрионът е чувствителен към високи 

температури и дезифектанти. Във влажна среда при 

температура 80° С загива след 5 min, при нагряване до 60° С -

след 30min, а при кипене - след 1 min. Чувствителен е към 

хлоросъдържащи дезинфекционни препарати. Холерните 

вибриони също са много чувствителни към киселини, което 

намира приложение при извършване на дезинфекция. 



2. ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ
Към това семейство спадат следните по-важни родове и групи: 

групата коли, род Салмонела, род Шигела и род Протеус. 



а/ Бактерии от групата коли

Културални свойства. 
Колибактериите растат добре в 
обичайните хранителни среди 

/както в аеробни, така и в 
анаеробни условия/ в 

температурен интервал от 4° до 
45° С. Температурният им 

оптимум е 37° С. Върху средата 
на Ендо образуват плоски 

червени колонии със или без 
метален блясък, а върху средата 
на Левин - сини колонии с тъмен 

център.



Патогенни свойства. Някои 
колибактерии с по-особен 

анти- генен строеж могат да 

предизвикват при определени 

условия тежки чревни 

разстройства у кърмачета и 

деца, различни възпаления при 

възрастни, както и хранителни 

отравяния. Те се наричат 

ентеропатогенни 

колибактерии. 



Способността да предизвикват 

заболявания при определени 

условия дава основание 

колибактериите да бъдат 

причислени към условно-

патогенните бактерии. 

Устойчивостта им не е голяма 

към физични и химични фактори. 

При 60° С загиват след 15 min . 

Обичайните концентрации на 

хлоросъдържащите препарати ги 

унищожават. 



Профилактиката на 

заболяванията, предизвикани от 

ентеро- патогенни коли, е 

основно в провеждане на 

санитарно-хигиенни 

мероприятия: спазване на 

правилата за лична хигиена, 

повишаване санитарната 

култура на населението и 

предотвратяване на фекалното 

замърсяване на водата и 

хранителните продукти.



Колибактериите като санитарно-

показателни бактерии за фекално 

замърсяване. Бактериите от тази група 

спадат към нормалната за човека и 

топлокръвните животни чревна 

микрофлора и са антагонисти на 

патогенните чревни бактерии. Те 

улесняват храносмилането и синтезират 

някои витамини, необходими на човека. 

Във външната среда попадат с 

фекалиите /изпражненията/. 



По такъв начин откриването на 

колибактериите в 

хранителните продукти, по 

обзавеждането, ръцете на 

персонала и др. говори за 

тяхното фекално 

замърсяване. Това от своя 

страна насочва за възможно 

присъствие на патогенните 

чревни бактерии, които по 

същия път като 

колибактериите се отделят във 

външната среда, но от болни 

хора или бацилоносители. 



Непосредственото доказване на 

тези бактерии представлява 

значителна трудност, поради 

което за тяхното възможно 

присъствие се съди по косвен път 

чрез определяне 

обсеменеността на изследвания 

обект с колибактерии. Методите 

за тяхното определяне са 

значително по-достъпни от тези за 

определяне на патогенните 

чревни бактерии. По такъв начин 

бактериите от групата коли са 

санитарно-показателни бактерии 

за фекално замърсяване.



За санитарно-хигиенна оценка на 

водата, хранителните продукти и 

други обекти е важно да се 

установи не само наличието на тези 

бактерии, но и тяхното количество 

чрез определяне на два показателя: 

колититър и колииндекс. Колкото в 

по-голямо количество се откриват, 

толкова по-вероятно е да се открият 

върху обследвания обект патогенни 

чревни бактерии и толкова по-

ниска е оценката на санитарното 

му състояние.



б/ Дизентерийни бактерии

Дизентерийните бактерии 

принадлежат към род 

Shigella /Шигела/. Те 

причиняват острото 

инфекциозно чревно 

заболяване бактериална 

дизентерия.



Инкубационният период при дизентерията е от 7 до 14 h. 

Заболяването се проявява с коремни болки, температура и чес 

то ходене по голяма нужда. Изпражненията са редки, нерядко са 

примесени със слуз и кръв. При тежките форми заболяване то 

продължава до няколко седмици, а при леките - от 3 до 8 дни. 
От бактериална дизентерия 

боледува само човекът, 

следователно той /болен или 

заразоносител/ е извор на заразата 

в обществото. Мухите имат голям 

дял в разпространението на 

инфекцията като механични 

причинители. Имунитетът след 

дизентерия е краткотраен.



Културални свойства. Тези факултативни анаероби се 

размножават лесно при температура около 37° С, но развитието 

им е възможно от 10° до 45° С. Те не разлагат лактозата и поради 

това растат върху средата на Ендо и Девин с безцветни, 

прозрачни и блестящи колонии.



Устойчивост. Извън човека причинителите на дизентерията са 
слабо устойчиви: влажна топлина при 6°0 С ги убива за 10 min , в 

разтвори на хлорни препарати загиват след 5-6 min, под 

въздействието на пряката слънчева светлина - след 20 - 30 min . 

Във фекалии преживяват няколко часа, по тялото на мухите - 2 - 5 

дни. В мляко, върху плодове, зеленчуци и други продукти запазват 

жизнеспособността си за десетина дни, а в различни видове 

вода /изворна, кладенчова, речна и т.н./ от 6 до 92 дена.



Профилактиката на бактериалната дизентерия включва: 1/ 

своевременно откриване и лечение на болните и бактерио-

носителите; 2/ санитарно благоустройство на населените 

места; 3/ санитарен контрол над хранителната промишленост и 

общественото хранене; 4/ повишаване на санитарната култура 

на населението.



в/ Салмонелни бактерии

Родът Salmonella /Салмонела/ 

обединява над 1700 

представители, широко 

разпространени в природата. 

Основен техен резервоар е 

чревният тракт на човека и 

животните, откъдето те попадат във 

водата, почвата, хранителните 

продукти. Салмонелните бактерии 

са най-честите причинители на 

токсикоинфекции у нас, а 

последните засега са най-масово 

разпространената форма на 

салмонелни заболявания у хората. 



Коремният тиф и 

паратифът са остри 

инфекциозни 

заболявания у човека. 

Причинител на 

коремния тиф е 

Salm.typhi /Салм. 

тифи/, а причинители 

на паратифа са Salm 

.paratyphi А и В/Салм. 

паратифи А и В/.



Инкубационният период при 

коремния тиф е дълъг от 7 до 

18 дена, а при паратифа - от 

2 дена до 2 седмици. 

Предвестници на болестта са 

главоболието, слабостта и 

отпадналостта. 

Температурата се повишава 

бавно ежедневно, като към 

края на първата седмица 

достига до 40° С и остава на 

това равнище около 2 

седмици. 



С повишаването на 
температурата състоянието на 
болния става тежко, появява се 
обрив, който се придружава от 

гадене, повръщане, диария 
или запек. В този период от 

болестта се образуват язви в 
чревната лигавица, които 

могат да доведат до 
пробиване на червата или до 

тежки кръвоизливи поради 
разкъсване на кръвоносните 
съдове. Преболедувалият е 

имунен за цял живот. 1 - 3% от 
преболедувалите остават за 
дълго време заразоносители.



Културалните свойства на 

коремнотифните възбудители се 

покриват почти напълно с тези на 

дизентерийните бактерии. 

Хранителните токсикоинфекции са 

бактериални хранителни отравяния, 

които възникват при консумация на 

храна, съдържаща голямо 

количество живи микроби. 

Последните се размножават 

интензивно в хранителните продукти 

при нарушаване на правилата за 

тяхното съхранение.



Устойчивостта на тези бактерии 

не е голяма. Издържат нагряване 

до 50°С в продължение на 60 min , 

при 58° - 60° С - 30 min,  а при 100°

С загиват мигновено. Разтвори на 

5% фенол и 3% хлорамин ги 

убиват за 2 - 3 min . В плодове и 

зеленчуци се запазват за 5 - 10 

дена,в мляко до 36 дена, в месо -

до 90 дена, а във вода за 2 - 3 

месеца. Често коремнотифните 

или паратифните епидемии имат 

воден или млечен произход .



Основният момент в профилактиката е имунизацията с тифна 

или паратифна ваксина. Имунитетът трае около 6 месеца. 

Останалите профилактични мероприятия се покриват с тези, 

посочени при бактериалната дизентерия - извършване на 

топлинната обработка на хранителните продукти и правилата за 

тяхното съхранение.




