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Според решението на Световната здравна 
организация (СЗО) Световен ден за борба с 
туберкулоза (World Tuberculosis Day) се 
отбелязва в деня, когато през 1882 г. 
немският микробиолог Роберт Кох (Robert 
Koch), е обявил направеното от него в 
резултат на седемнадесетгодишен труд 
откритие за причинителя на туберкулозата. 

 

          
 
Туберкулозата е хронично възпалително заболяване, което засяга предимно белите 
дробове. Заболяването 
е известно още от древ-
ността, като е доказано, 
че болестта е съще-
ствувала преди 18000 
години. Доказателства 
за съществуване на ту-
беркулоза са открити 
при египетските му-
мии. Причинителят на 
заболяването е бацилът 
Mycobacterium tuberculosis. Източници на заразата обикновено са хора, които са болни от 
това заболяване или животни, както и 
техните продукти. Инфекцията най-често 
прониква през дихателните пътища. Напри-
мер болният кашля или киха и отделя тубер-
кулозни бактерии в пространството около 
него. Човекът, който стои непосредствено до 
него може да се зарази по въздушно-капков 
път, тъй като в пръските при храчене и 
кашляне се съдържат милиони бактерии. 
Човек може да се зарази с туберкулоза и като 
консумира мляко от болни крави или 
продукти, които са произведени от него.  



 
ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАРАЗА: болните от туберкулоза (с белодробна и извънбелодробни 
форми), които отделят туберкулозните бактерии с храчките, урината и изпражненията; 
болни от туберкулоза животни (главно едър рогат добитък, по-рядко свине, птици и 
други) и техните продукти. 
 
СИМПТОМИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО:  
 
Кашлица – тя може да продължи седмици, като в началото се наблюдава леко 
покашляне, а при напредване на болестния процес кашлицата се засилва и става влажна;  
Храчене – болните отделят храчки главно сутрин, понякога примесени с кръв. 
Температура – болните имат слабо повишена температура за продължителен период от 
време (дори с месеци), като е възможно заболяването да протече и без температура; 
Изпотяване – то е обилно, особено нощно време; Болки в гръдния кош – те се срещат 
при повечето болни между плешките, в раменните и страничните области на гръдния 
кош, като се засилват при дишане и кашлица; 
Безапетитие – то води до намаляване на телесното тегло; 
Задух – този признак е характерен за напредналите стадии на болестта; 
Отпадналост и безсилие - тези симптоми продължават дълго време. 
Туберкулозата може да протече и напълно безсимптомно – в около 15% от заболелите. 
 
НАЧИНИ НА ЗАРАЗЯВАНЕ:   

 

 
 
Проникването на инфекцията най-често става през дихателните пътища. При кашлица, 
кихане, разговор болният отделя туберкулозните бактерии във въздуха. От пръските при 
кашляне и храчене хората, които се намират в близост, могат да се заразят 
непосредствено по въздушно-капков път. В храчките на болните се съдържат милиони 
бактерии. Заразата може да се пренася и чрез праха по стаите и улиците, където 
туберкулозните бактерии остават дълго време жизнеспособни. Заразяване е възможно и 
по хранителен път през устата: чрез млякото от болни крави или продуктите, приготвени 
от него; при консумация на сурови или недостатъчно сварени заразени яйца; при 
употреба на недостатъчно топлинно обработено месо от болни птици и свине. 
Съвсем рядко заразяване може да стане и през увредени кожа и лигавици по контактен 
път, което е характерно за доячи, месари и други. При възрастни хора тя често 
наподобява пневмония или друго инфекциозно заболяване.  
 
РИСКОВИ ФАКТОРИ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВАТ ЗАРАЗЯВАНЕТО С ТУ-
БЕРКУЛОЗА:   
 
- Непосредствен контакт с болен от туберкулоза;  
- Пушене и злоупотреба с алкохол; 



- Съпътстващи заболявания като: хронични неспецифични заболявания на белите дробо-
ве (хроничен бронхит, силикоза, бронхоектазии и др.); диабет; язвена болест на стомаха; 
психични заболявания; алергични състояния и други; 
- Липса на ваксинация срещу туберкулоза или некачествено провеждане на същата; 
- Намалени съпротивителни възможности на организма като: прекарани инфекции (мор-
били, коклюш, грип и грипоподобни състояния и др.); непълноценно хранене и особено 
дефицит на белтъчини в храната; хиповитаминози; нехигиенични условия на труд и бит; 
някои физиологични състояния, при които са намалени защитните сили на организма 
(пубертет, кърмене, бременност и други);  
- Носителство на вируса на СПИН. 
 
ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО: 

 
Незабавно консултиране с лекар при установяване на някои от по-горе изброените 
симптоми на болестта, а също така и при съпътстващи заболявания или прекарани 
наскоро инфекции; Отказване от тютюнопушене и злоупотреба с алкохол; Поддържане 
на естествените съпротивителни възможности на организма чрез: пълноценно хранене, 
богато на белтъчини и витамини (месо, мляко и млечни продукти, риба, пресни плодове 
и зеленчуци); добра лична и обществена хигиена; Водене на здравословен начин на 
живот; Консумация само на хранителни продукти (месо, мляко и яйца), преминали 
ветеринарно-санитарен контрол; Редовно практикуване на физически упражнения и 
туризъм; В определени случаи за предпазване от заболяване, лекарят може да препоръча 
профилактика с римицид; БЦЖ ваксинация - след 48-ия час от раждането на бебето и 
реимунизации на 6 – 7, 10 – 11 и 16 – 17-годишна възраст. 
За ранно откриване на туберкулозата широко се използват рентгеновото изследване, въ-
трекожната алергична проба Манту с туберкулин и други методи.  
Не бива да се забравя, че туберкулозата е лечима болест, особено ако своевременно се 
диагностицира! 
В около 16% от случаите заболяването 
може да протече напълно без симптоми. 
У възрастните хора то може да наподо-
бява друго инфекциозно заболяване. 
При диагностициране на заболяването се 
използва квантиферонов тест, който се 
характеризира с висока чувствителност 
спрямо туберкулозните бактерии. Лече-
нието на болните обикновено е в бол-
ница, в специално отделение. На болния 
се прилагат противотуберкулозни меди-
каменти предписани от лекар. Лечение-
то на туберкулозата е продължително, 
като продължава до настъпване на край-
но подобрение на пациента. След като се премине този етап от лечението се провежда 
задължително диспансеро-амбулаторно лечение, тоест болните подлежат на системен 
контрол. Когато заболяването е в начална фаза прогнозата за пациента е добра.  

 
Не при всяко попадане на туберкулозни бактерии в организма на човека се 

развива заболяване. Практически всеки от нас се среща с туберкулозни бактерии, 
но заболяват една малко част от хората. Само 5-10% от заразените развиват 
заболяване. 
 

ТУБЕРКУЛОЗАТА Е ОПАСНО ЗАБОЛЯВАНЕ, НО СЕ ЛЕКУВА НАПЪЛНО, 
АКО ЛЕЧЕНИЕТО ЗАПОЧНЕ НАВРЕМЕ! 

 


