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Туларемията е инфекциозно заболяване (зооноза) причинено от бактерията Francisella  

tularensis – грам отрицателна. Заболяването засяга предимно дивите животни и по-

специално диви зайци, катерици, белки, плъхове, диви хищници и ловни птици, ловни 

кучета. Гостоприемници на заболяването са кърлежи, бълхи, кръвосмучещи насекоми. 

Хората също се разболяват. В Германия за 2016 г. има обявени 41 случая на заболели 

пациенти. Заразяването е станало чрез директен контакт между човек и инфектирано 

животно или чрез векторно преносим източник – кърлежи и инсекти.  

Много редки са случаите на огнища при хората, които  са резултат след консумация на 

заразена с бактерията на туларемията храна. В тази връзка BfR е направила оценка за 

здравния риск при хора, консумирали храна съдържаща бактерията Francisella  

tularensis, която е много устойчива в киселинна среда и чувствителна към топлина. 

Немският център по оценка на риска (BfR) е стигнал до заключение, че предаването на 

F. tularensis чрез хранителната верига е малко вероятно за Германия, въз основа на 

настоящите познания които съществуват към момента и предвид ниската честота на 

заболяването. Най-рискови се явяват ловците, горски работници или хора, които 

пътуват до региони, където болестта е ендемична. 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 
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Както много други предаващи се чрез храната огнища на заболяване, така и тук 

мерките за ограничаване и свеждане до минимум се изразяват в спазване на хигиена по 

време на обработката и приготвяне на храна от сурово месо. 

 

 

Литературен източник: 

Цялата статия може да бъде намерена на немски език на следният линк: 

https://www.bfr.bund.de/cm/343/francisella-tularensis-infektionen-durch-lebensmittel-

unwahrscheinlich.pdf  
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