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Салмонелози при хората, животните и салмонели в храните 

 

Род Salmonella е разделен на два вида: Salmonella enterica (S. enterica) и S. bongori. 

S. enterica е разделена на шест подвида и повечето от зоонозите се предизвикват от 

подвид enterica. Тези подвидове се разделят на серовари, които най-често носят името 

на мястото където за първи път са изолирани. Съществуват повече от 2600 серовара на 

салмонели предизвикващи зоонози, като относителният дял на различните серовари се 

изменя във времето и територията на разпространение. 

Салмонелозите по хората обикновено се характеризират с акутни прояви на 

треска, коремни болки, гадене и понякога повръщане, след инкубационен период от 12 

– 36 часа. Симптомите често са леки и повечето инфекциите отшумяват за няколко дни. 

Въпреки това при някои пациенти инфекцията може да протече по-тежко, да доведе до 

дехидратация и да застраши живота на пациента. Салмонелозата може при определени 

пациенти да хронифицира и да предизвика реактивен артрит. Смъртността е ниска - по-

малко от 1% от докладваните случаи имат фатален изход. 

Резервоар на инфекцията е стомашно-чревния тракт на повечето от домашните и 

дивите животни, което може да доведе до директно или индиректно контаминиране с 

фекалии, както на хранителни продукти от растителен произход, така и на продукти от 

животински произход. 

В ЕС най-честите причинители на салмонелози по хората са сероварите S. 

enteritidis и S. typhimurium. S. enteritidis най-често се изолира от пациенти консумирали  

яйца и птиче месо, докато S. typhimurium най-често се свързва с консумация на  

свинско, говеждо и птиче месо. 

При животните най-често е субклиничното протичане на заболяването. 

I. Салмонелози при хората 

Салмонелозите продължават да намаляват през 2011 г. Общият брой салмонелози 

докладвани от 27 страни членки на ЕС е 97 897 с 95 548 потвърдени случая (20.7 случая 

на 100 000 души) (табл. 1). Установено е 5,4% намаляване на случаите в сравнение с 

2010 г. Най-голям брой нотификации през 2011 г. имат Чешката Република, Словакия, 

Литва (≥ 70 на 100 000, докато най-малко нотифицирани случаи имат Португалия, 

Гърция и Румъния (≤5 на 100 000). Трябва да се отбележи, че случаите на салмонелози 
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при граждани на Финландия, Швеция и Норвегия в трети страни /предимно Африка и 

Азия/ са основната причина такива инфекции- повече от 70% от случаите. 

Значително намаляване на случаите е наблюдавано в 10 страни членки: Австрия, 

Дания, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Португалия, Словакия, Словения и 

Швеция. Само една страна, Франция има значително повишаване на случаите на 

салмонелози, което може да се обясни с повишения брой изолати от салмонели 

изпратени на Националния референтен център по салмонелите от 2008 г. насам двете 

много големи избухвания на монофазен вариант на S. typhimurium. 

Данните за хоспитализирани пациенти за последните две години с диагноза 

салмонелоза са обобщени в доклада на Европейската система за надзор (TESSy). Девет 

страни членки са дали информация за някои или за всички техни случаи. Средно при 

45.7% от потвърдените случаи се е стигнало до хоспитализация. Най-голям брой 

хоспитализирани пациенти са докладвали Гърция, Румъния и Португалия (>85% от 

случаите на хоспитализация), а това са страните с най-малко докладвани случаи на 

салмонелози. Това показва, че системите за надзор в тези страни установяват само най-

тежките случаи. 

Единадесет страни членки докладват за 56 смъртни случая - 0.12% леталитет при 

46 757 доказани случаи. 

 

 
Табл. 1. Докладвани случаи на салмонелози при хората за периода 2007-2011 г. и 

брой нотификации за потвърдените случаи в ЕС, 2011 г. 
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II Салмонели в храните 

Двадесет и шест страни членки и три страни извън ЕС са предоставили данни за 

Salmonella spp. в различни храни. Повечето от докладваните данни са за салмонели в 

храните от животински произход, основно в месо от бройлери, свинско и говеждо месо. 

Съответствие с микробиологичните критерии 

Микробиологичните критерии по отношение на Salmonella spp. са залегнали в 

регламент (ЕС) № 2017/2005 и са допълнени в Регламент (ЕС) № 1441/2007 

През 2011 г. както и през предходните години най-голям процент на 

несъответствие по отношение на салмонелите се наблюдават при месните храни. 

Мляното месо и месните заготовки от птиче месо имат най-високо ниво на 

контаминация. 

Несъответствия са открити и при двучерупчестите мекотели и живите бодлокожи, 

ципестите и коремоногите. 

През 2011 г всички проби от яйчни продукти и готовите за консумация кълнове са 

в съответствие с изискванията. 

Месо от бройлери и продукти от него 

Salmonella spp. е установена в по-голям брой проби в три страни членки (Естония, 

Дания и Швеция). Общо 25 611 проби (единични или сборни) са изследвани в ЕС и 

5,9% от тях са положителни. 

При единичните проби Полша и Швеция са докладвали най - голям брой проби от 

маншона /шийна кожна гънка/ на птиците в кланиците - Полша 7,6% положителни, 

България - 0,6%, Германия - 17,8%, Румъния - 22.6%, Швеция - 0%. България е 

докладвала най-голям брой изследвани на прясно месо - с 0,1% положителни проби, 

Белгия - 5.6%, Чешката Република - 13,3%, Белгия - 11,3%. 

Свинско месо и продукти от свинско месо 

Дания е докладвала най-голям брой единични проби от свинско месо взети от 

преработвателните предприятия (22 000). Дания е установила Salmonella spp. в 0,7% от 

пробите, Португалия (5% от 60 проби), Холандия - 1,4%, Германия - 1,9%, Испания – 

5,2%, Полша – 0.1%, Белгия - 2,1% и България - 0,3%. 

България и Чешката Република са докладвали голям брой изследвани проби в 

кланиците, съответно 1 521/отрицателни/ и 5 577/0,4% положителни/. Пробите от 

Белгия са 6,8% положителни. 

В търговска мрежа България е докладвала 3,4% положителни проби. 

Яйца и яйчни продукти 

Германия е докладвала най-много изследвани проби 2 612 от яйца от центровете 

за опаковка с най-малко положителни проби <0,1%. В другите страни броят изследвани 

проби е много малък, но и там е този процент е много малък - Испания – 0,2%, Румъния 

– 1,7%, България <0,1%. Чешката Република, Полша и Португалия не са установили  

положителни за Salmonella яйца. 

Други хранителни продукти 

През 2011 г. Salmonella spp. е била установена в пуешко месо (осем страни 

членки), в мляко и млечни продукти (шест страни членки на ЕС), в плодове и 

зеленчуци ( три страни членки) и в риба и рибни продукти ( седем страни членки). 

III. Салмонелози при животните 

За контрол на салмонелозите при животните, ЕС задължава държавитe–членки да 

изпълняват национални програми за контрол на пет целеви серотипа салмонели при 
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домашни птици и свине, които са от особено значение за общественото здраве (S. 

enteritidis, S. typhimurium, S. infantis, S. Virchow и S. Hadar) с Регламент (ЕО) № 

2160/200314 (табл. 2.)  

 

 
Табл. 2. Салмонела в птичите стада според вида и периода на производство (за 

всички видове развъдните стада) в страните с програми за контрол в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 2160/2003 през 2011 г. 

 

Кокошки носачки 

От 2008 г. държавите - членки са въвели програми за контрол на S. enteritidis и S. 

typhimurium в стада от кокошки носачки, снасящи яйца, за човешка консумация в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003. 

Като цяло, двадесет и двете държави-членки и три държави извън ЕС са 

постигнали целите си за намаляване на салмонелозите при кокошките носачки през 

2011 г. Пет държави-членки не са постигнали намаляване в разпространението на 

Salmonella spp. 

 

Бройлери 

От 2009 г. държавите-членки са задължени да прилагат национални програми за 

контрол на салмонелозите при стадата бройлери в съответствие с Регламент (ЕО) № 

2160/2003. 

През 2011 г. програми за контрол във всички държави-членки са одобрени от ЕК. 

Двадесет и седем държави-членки и три държави извън ЕС са предоставили данни за 

стадата от бройлери преди клане. Разпространение на Salmonella spp. и на двaтa 

сероварa (S. enteritidis и S. typhimurium), набелязани в националните програми за 

контрол за бройлери са представени в табл. 3.  
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През 2011 г. 24 държави-членки и три държави извън ЕС постига целта от 1% или 

по-малко положителни проби за S. enteritidis и или S. typhimurium от стадата бройлери, 

което е подобрение в сравнение с 2010 г. Чешката република и Латвия съобщават за 

слабо разпространение (≤ 2,3%) а Кипър - 11,1%. 

Като цяло през 2011 г., държавите-членки отчитат 0.3% позитивни стада за двата 

целеви серовара. Шест държави-членки не диференцират двата целеви серовара, докато 

21 държави-членки и две държави извън ЕС съобщиха за разпространението и на двата 

серовара с процент вариращ от <0,1% до 11,1%. Монофазна S. typhimurium е била 

открита във Франция, Испания, Великобритания и Норвегия съответно в 19, 2, 1 и 1 

стада. 

 

 
Табл. 3. Салмонелози в стадата от бройлери преди клането в страните с програми 

за контрол през 2011 г. 

 

Пуйки за разплод и угояване 

Четиринадесет държави-членки и две държави извън ЕС са предоставили данни 

от изследване за Salmonella spp. при стада възрастни пуйки за разплод през 2011 г. в 

сравнение с 13 държави-членки и държавите извън ЕС през 2010 г. Данните показват, 

че само Франция и Обединеното Кралство имат сравнително голям брой на стада 

включени в рамките на техните програми за контрол. 

В 14 държави членки са постигнали целта за намаляване на разпространението на 

S. enteritidis и / или S. typhimurium в стада от възрастни пуйки за разплод през 2011 г., 

което е подобно на ситуацията през 2010 г. С изключение на Франция и Унгария, 

където разпространението е 0.3% и 0,8%, другите страни не установяват двата целеви 

серовара. Монофазната S. typhimurium не е била доказана в нито едно стадо. В седем 

държави-членки разпространението на Salmonella spp. в стадата пуйки за разплод 

варира от 0,3% (Франция) до 50,0% (Чешката република), както и цялостното 
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разпространение на Salmonella spp. в ЕС е 3.5%, което е по-ниско, отколкото през 2010 

г. (6,9%). Чешката република, Германия, Италия, Полша и Обединеното Кралство 

доказват само серовари различни от целевите. Франция, Германия, Унгария, Полша и 

Обединеното кралство обхващат големи (> 2500) стада в рамките на техните програми. 

През 2011 г. 22 държави-членки и три държави извън ЕС постигат целите си за 

2011 г. за намаляване на салмонелозите при пуйките за угояване, в сравнение с 20 

държави-членки и две държави извън ЕС през 2010 г. Дания и Ирландия постигат 

целите си за 2011 г., въпреки че те съобщават за разпространение по-високо от 1%, като 

целевите серовари се откриват само едно стадо. 

В дванадесет държави-членки цялостното разпространение на инфекцията със S. 

enteritidis и / или S. typhimurium е 0.5%, което е същото през 2010 г. Дания, Ирландия и 

Испания са единствените страни докладвали разпространение над 1%, съответно 2.6%, 

5.9% и 1.1%. 

Други видове животни 

Salmonella spp. бе открита и при патици (в три държави-членки), гъски (в една 

държава-членка), при другите видове домашни птици (в четири държави-членки), 

прасета (в 12 държави-членки и две държави извън ЕС), говеда (в седем държави-

членки и една държава извън ЕС), овце и кози (в три държави-членки) и други животни 

(в пет държави-членки). 

IV. Salmonella spp. във фуражи 

Както и през предишните години, Холандия изследва голям брой проби от трите 

категории комбинирани фуражи. С много нисък процент на заразяване са докладвани 

фуражите за прасета и домашни птици (0,2%) и за говеда (0,3%). Унгария докладва най-

голям дял на заразяване със салмонела на комбинирания фураж за говеда (2.3%) и 

свине (1.2%). Белгия съобщава най-висока контаминация на фуражите за свине и птици 

- съответно 1.9% и 1.7%. 

S. enteritidis е установена в комбинираните фуражи за птици (6 изолата от фураж 

за кокошки носачки), фуражни суровини от зърно (един изолат от пшеница), във 

фуражната суровина - масло от семена (18 от соя), в комбинираните фуражи за свине 

(2) и в храни за домашни любимци - кучета (2). S. typhimurium е открита във фураж за 

свине (15), в храни за домашни любимци - 12; кръвно брашно и рапично семе). 

Монофазна S. typhimurium е установена в една проба храни за домашни любимци. 

Оценка на въздействието на програмите за контрол на салмонелата при 

домашните птици. 

Яйцата са смятани за най-важният източник на случаите на салмонелоза при 

хората в ЕС, особено на тези, причинени от S. enteritidis, което е най - често срещания 

серовар в ЕС и в повечето държави извън ЕС. В ЕС, делът на S. enteritidis, в заразени 

кокоши стада намалява постепенно от 3,9% през 2007 г. до 1,3% през 2011 г. През 

същия период делът на Salmonella spp. в яйца за консумация е намалял от 0,8% през 

2007 г. до 0,1% през 2011 г. През същия период, се наблюдава 60,5% спад в случаите на 

S. enteritidis при хората на 100 000 души (от 21,0 до 8,3%) и съответно 42,3% намаление 

в броя на епидемиите от Salmonella spp. пренасяни с храната, причинени от яйца и 

яйчни продукти в ЕС от 2007 до 2011 г. (от 248 на 143 епидемични взрива). 

V. Серовари на салмонелозите 

Серовари при хората 

Както и в предишни години през 2011 г двата най-често съобщавани серотипа 

салмонела са S. enteritidis и S. typhimurium, което представлява съответно 44,4% и 24,9% 

от всички докладвани серовари. Броят на случаите на S. typhimurium остава постоянен, 
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през 2010 г. и 2011 г. и дори се е увеличил с 1,2%, ако се добавят случаите на 

монофазна S. typhimurium. Salmonella infantis е третия най-разпространен серовар в ЕС 

от 2006 г. насам, с непрекъснато нарастващ относителен дял от 1,0% през 2006 г. до 

2,2% през 2010 г. Случаите на S. Kentucky и S. Virhow са намели с около 30% от 2010 г. 

до 2011 г. Нов серотип се е появил сред първите 10 и това е S. Poona с 548 случая, 

докладвани през 2011 г. Голяма част от тези случаи са от избухване на хранителна 

токсикоинфекция със S. Poona при бебета в Испания при консумация на замърсено 

хуманизирано мляко (фиг. 1.) (табл.4.) 

 

Фиг. 1. Разпределение на 10-те най-често срещани серотипа салмонели при хора в 

ЕС през 2011 г. 

 
 

 

 
Табл. 4. Разпределение на потвърдените случаи на салмонела при човека според 

серотипа (10-те най-чести серовари) в ЕС през периода 2010-2011 г. 

 

Серовари при животните и в храните 

S. infantis и S. enteritidis до момента са най-често съобщаваните серотипове от 

домашни кокошки, яйцата и месо им в ЕС за периода 2004-2011 г. (Табл. 5.).  
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Табл. 5. Разпределение на салмонелите изолирани от домашни птици, месото от 

домашни птици и яйцата, (10-те най-чести серовари) в ЕС и държавите извън ЕС за 

периода 2004-2011 г. 

 

В последния тригодишен период S. infantis е по-често съобщавана, а през 2011 г. 

тя е най-често изолирания серотип. Броят на изолатите на S. enteritidis намалява през 

годините. Монофазната S. typhimurium е открита при домашните птици и месото от 

бройлери. Салмонели се изолират и от яйца за периода 2004-2011 г. При свине и 

свинско месо S. typhimurium е най-често съобщавания серотип през периода 2004-2011 г 

(Табл.6). През последните две години на докладване монофазната S. Typhimurium е по-

разпространена и се отчита отделно от S. typhimurium. При говедата и месото от едър 

рогат добитък S. typhimurium и S. Dublin са двата най-установявани серотипа за периода 

(Табл.7). Монофазната S. typhimurium е установена открита в говеда и говеждо месо 

през 2011 г. 

 

 
Табл. 6. Разпределение на салмонелите изолирани от свине и свинско месо, (10-те 

най-чести серовари) в ЕС и държавите извън ЕС за периода 2004-2011 г. 
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Табл. 7. Разпределение на салмонелите изолирани от говеда и говеждо месо, (10-

те най-чести серовари) в ЕС и държавите извън ЕС за периода 2004-2011 г. 

 

VI. Обсъждане 

През 2011 г. са докладвани 1 501 хранителни взрива причинени от салмонели. 

Въпреки, че салмонелозата при хората е все още втората най-често съобщавана 

зооноза, се наблюдава значително намаляване на случаите през последните години, 

което е с 58 000 случая по-малко (38%) през 2011 г., в сравнение със отчетените през 

2007 г. случаи. Намаляването на салмонелозата е най-много при S. enteritidis. При 

птичите стада S. infantis е единственият серотип, при които може да се наблюдава 

тенденция на значително нарастване на изолатите. Броят на случаите при хора на 

монофазната S. typhimurium се увеличават през 2011 г. Това увеличение може да се 

обясни с факта, че все повече страни подават информация за салмонелозите на техните 

територии и на двата епидемични взрива от салмонелоза във Франция. Докладвани са 

4 662 случая на заболели хора, но по-малко от половината от потвърдените случаи на 

хора със салмонелоза са приети в болница (815 хоспитализирани пациенти), което е 

повече от очакваното, ако се вземе предвид, че симптомите често са сравнително леки. 

В ЕС през 2011 г са докладвани общо 56 смъртни случая, дължащи се на не-тифоидна 

салмонелоза. Продължаващото намаляване броя на случаите на салмонелоза при хора 

вероятно се дължи на успешните програми за контрол на салмонелозите при птиците. 

Причинените от консумация на яйца случаи на салмонелози при хората са по-малко от 

тези свързани с консумация на свинско месо. Въпреки това, когато се взема предвид 

рискът, свързан с различните източници, според тонажа на консумираната храна, 

рискът от инфекция е най-висок, когато се консумират яйца, следван от свинско месо, 

докато рискът, свързан с консумация на месо от бройлери и пуешко месо е почти 

еднакъв и е приблизително два пъти по-нисък. Огнищата на хранителни 

токсикоинфекции, причинени от салмонели в рамките на ЕС също намаляват, като спад 

се забелязва и при регистрираните хранителни взривове, причинени от яйца и яйчни 

продукти, хлебни изделия, смесени храни и всички видове меса (фиг 7). 
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Фиг. 7. Разпределение на хранителните инфекции причинени от S. enteritidis в ЕС 

през 2011 г. 

 
 

 

 

Изготвил: д-р Светослав Стоев, 

гл. експерт в Център за оценка на риска към БАБХ 

18.04.2013 г. 


