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БРУЦЕЛЛЕЗДІҢ ЭПИДЕМИЯЛЫҚ ПРОЦЕССІНІҢ ЗАМАНАУИ АСПЕКТІЛЕРІ 
 

Қазіргі таңда Қазақстанда әлеуметтік-экономикалық қайта құрулар, атап айтқанда, ауыл шаруашылығындағы 
жекешелендірудің қарқынды процесі, ауыл шаруашылығы жануарлары мен мал шаруашылығы өнімдерін 
мемлекеттік емес сауда құрылымдарының өткізуімен жеке, фермерлік, акционерлік шаруашылықтардың пайда 
болуы нәтижесінде бруцеллез бойынша эпизоотиялық және эпидемиялық жағдай күрт шиеленісе түсті. Бұған 
бруцеллез бойынша қолайсыз елдерден мал өнімдерінің әкелінуіне, сондай-ақ жеке шаруашылықтардың мал 
басына санитариялық - ветеринариялық қадағалаудың әлсіреуіне себепші болған экономикадағы өтпелі кезеңнің 
экономикалық қиындықтары да едәуір дәрежеде ықпал етті, бұл бруцеллездің реинфекциясының  жандануына 
және жаңа ошақтарының пайда болуына, соның салдарынан халықтың осы инфекциямен 
сырқаттанушылығының өсуіне алып келді. 
Түйінді сөздер: бруцеллез, эпидемиялық үрдіс, эпидемиологиялық жағдай, эпизоотиялық үрдіс, профилактикалық 
және эпидемияға қарсы шаралар 
 
Бруцеллез Денсаулық сақтау үшін әлемдік проблема болып табылады. Бруцеллез Жерорта теңізі, Кіші Азия, 
Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия, Африка, Орталық және Оңтүстік Америка елдерінде кеңінен таралған. 
Мал шаруашылығымен айналысатын аймақтарда кең таралуына, эпидемияға қарсы және эпизоотияға қарсы іс-
шаралардың болмауына, инфекция ошақтарында үнемі супер-және реинфекциялануына, зертханалық және 
клиникалық диагностиканың қиындықтарына, инфекцияның дер кезінде  анықталмауына, науқастар мен 
ауырып жазылған адамдарды жеткіліксіз емдеуге және сауықтыру шараларының жоқтығына байланысты  
созылмалы және мүгедектікке әкелуіне байланысты бруцеллез бүгінде өзекті мәселесіне айналып отыр. 
Көп жағдайда адамдар үй ауру жануарларынан ет және сүт өнімдерін тұтынғанда немесе олармен байланыста 
болған кезде (күтім, тамақтандыру, сою және т.б.) жұқтырады. Бұл бруцеллездің бүкіл әлемде, әсіресе мал 
шаруашылығы дамыған елдерде таралуын анықтайды. 
Көбінесе адам ұсақ малдан бруцеллезді жұқтырады, оның қоздырғышы (B. melitensis)аурудың көптеген ауыр 
түрлерін тудырады. Көбінесе адам жұқтырады B. аbortus ірі қара малынан, бірақ клиникалық айқын инфекция 
оқшауланған жағдайларда тіркеледі. Патогеннің берілу механизмі әртүрлі. Инфекцияның байланыс жолы айқын 
кәсіби сипатқа ие, өйткені инфекция амниотикалық сұйықтық дененің ашық жерлеріне түскен кезде пайда 
болады (төлдеу, жаңа туған бұзауларға, қозыларға күтім жасау). Сондай-ақ, жұқтырған жануарлардың 
қаңқаларын, терілерін кесу кезінде инфекцияның байланыс жолы басым болып табылады. Негізінен мал 
дәрігерлері, шопандар, бұзау, сауыншылар, мал сою пункттері мен ет комбинаттарының қызметкерлері 
жұқтырады. 
Бруцелланың алименттік берілу жолы ауру жұқтырған жануарлардан алынған мал өнімдерін пайдалану арқылы 
мүмкін болады. Жануарлардан алынатын азық-түлік өнімдері мен шикізаттың эпидемиялық маңызы тұқым 
себудің массивтілігін, қоздырғыштың түрін, оның сақталу ұзақтығын анықтайды. Бруцеллезбен ауыратын 
ешкілер мен қойлардан алынған шикі сүт өнімдері (сүт, фета ірімшігі, ірімшік, қымыз және т.б.), ет және шикізат 
(жүн, қаракөл елтірісі және тері) аса қауіпті. Ет эпидемиологиялық қауіпті әлдеқайда аз, өйткені ол термиялық 
өңдеуден кейін қолданылады. Алайда, кейбір жағдайларда жеткіліксіз термиялық өңдеу кезінде ет және ет 
өнімдері бруцеллезді жұқтыруға әкелуі мүмкін [1]. 
Климаттық-географиялық факторлардың бруцеллезбен сырқаттанушылыққа әсері, ең алдымен, олардың 
адамның шаруашылық қызметіне, атап айтқанда, ауыл шаруашылығы жануарларына қызмет көрсету процесіне 
әсер етуіне байланысты жанама сипатта болады. Төлдеу, төлдеу уақыты, босанғаннан кейінгі кезеңде, 
жұқтырған жануарларда өздігінен түсік түсіргеннен кейін жануарларға күтім жасау, сондай-ақ қойларды сатып 
алу және қырқу уақыты ерекше назар аударуға тұрарлық. Ешкі-қой типіндегі бруцеллез ауруларының ең көп 
саны көктемгі-жазғы кезеңге келеді. Ірі қара малдан бруцеллезді жұқтырған кезде маусымдылық әлсіз 
байқалады, бұл лактацияның ұзақ кезеңімен және негізінен сүт және сүт өнімдері арқылы жұқтырумен 
түсіндіріледі. Дегенмен, табиғи және экономикалық жағдайлардың аралас әсері белгілі бір аумақта бруцеллездің 
тамырлануына ықпал етуі мүмкін. 
Өткен ғасырдың соңғы онжылдығында ТМД елдерінде, оның ішінде Ресей мен Қазақстанда әлеуметтік-
экономикалық қайта құрулар, атап айтқанда, ауыл шаруашылығындағы жекешелендірудің қарқынды процесі, 
ауыл шаруашылығы жануарлары мен мал шаруашылығы өнімдерін мемлекеттік емес сауда құрылымдарының 
өткізуімен жеке, фермерлік, акционерлік шаруашылықтардың пайда болуы нәтижесінде бруцеллез бойынша 
эпизоотиялық және эпидемиялық жағдай күрт шиеленісе түсті. Бұған бруцеллез бойынша қолайсыз елдерден 
жануарларды әкелуге, сондай-ақ жеке шаруашылықтардың мал басына санитариялық - ветеринариялық 
қадағалаудың әлсіреуіне себепші болған экономикадағы өтпелі кезеңнің экономикалық қиындықтары да едәуір 
дәрежеде ықпал етті, бұл бруцеллездің ескілерінің жандануына және жаңа ошақтарының пайда болуына, соның 
салдарынан халықтың осы инфекциямен сырқаттанушылығының өсуіне алып келді. 
Маңызды әлеуметтік аспект бруцеллезбен ауыратын балалар мен жасөспірімдердің, еңбекке қабілетті жас 
адамдардың жоғары үлес салмағы, сондай-ақ эпидемиялық процеске инфекцияны ықтимал жұқтыру көзімен 
кәсіби байланысы жоқ адамдарды тарту болып табылады. Ресейде де, Қазақстанда да бруцеллезбен ауыратын 
науқастарды бастапқы тіркеудің жоғары деңгейіне қарамастан, сырқаттанушылықтың шынайы жағдайы 
анағұрлым шиеленіскен деп болжауға болады, өйткені аурудың қайталама-созылмалы түрлері, супер - және 
реинфекция есепке алуға жатпайды. Тұрғындар арасында бруцеллездің таралуы туралы толық емес ақпарат 



ауыл тұрғындарының емдеу-профилактикалық мекемелерге медициналық көмекке жүгінуінің төмендігімен, 
мал шаруашылығында жұмыс істейтін адамдарды жоспарлы диспансерлік тексеру көлемінің азаюымен, сондай-
ақ бруцеллездің, әсіресе оның созылмалы түрлерінің зертханалық диагностикасының жетілмегендігімен 
байланысты болуы мүмкін [1]. 
Неғұрлым қолайсыз еңбек болжамы ірі қара малдың бруцеллез ошақтарында және аралас үлгідегі ошақтарда 
болатын адамдарда қалыптастырылады. В.аbortus жұқпасы кезінде бруцеллездің бастапқы-созылмалы түріне 
тән аурудың ошақтық көріністерінің баяу қалыптасуы, аурудың өшірілген, білінбейтін басталуы, әдетте, мұндай 
науқастардың анықталуын, кәсіби контингенттерді бруцеллезге зертханалық тексерумен диспансеризация 
кезеңінде ғана анықтайды. 
Бруцеллез мониторингінің тиімділігін арттыру тұрғысынан ауру адамдар мен жануарларды сапалы тестілеу 
үшін оңтайлы әдістерді таңдаудың маңызы зор. Кеңінен танымал диагностикалық әдістер әрдайым барлық 
жұқтырғандарды анықтай алмайды, сонымен қатар диагноз қою үшін ерекше қиындықтар тудыратын 
бруцеллез жағдайлары бар. Иммунодиагностиканың жаңа әдістерінің арқасында диагностикалық Арсеналдың 
кеңеюі бруцеллез кезіндегі инфекциялық және вакциналық процестердің ерекшеліктері туралы жаңа ақпарат 
алуға мүмкіндік береді. 
Халықтың мүгедектігіне негізгі үлес қосатын аса қауіпті және әлеуметтік маңызы бар зооноздардың бірі 
бруцеллез болып табылады. 
ТМД және Ресей елдерінде бруцеллез бойынша эпизоотиялық және эпидемиялық жағдайлар шиеленісіп кетті. 
Осы зоонозды инфекцияның алдын алу мәселелерінің өзектілігі сақталып отыр. Қазіргі уақытта Қазақстанда 
адамдар мен ауыл шаруашылығы жануарларын алдын ала вакцинациялау жойылды. 
Бруцеллез бойынша эпизоотологиялық жағдай Қазақстанда, әсіресе, қолайсыз пункттердің 75% шоғырланған 
және республикадағы жалпы санының 90% ауру жануарлар бөлінетін Солтүстік және орталық өңірлерде өте 
шиеленіскен. Кейбір өңірлер бойынша адамдардың ауру жағдайларының саны өсуде, бұл эпизоотиялық 
тізбектің үзілуіне бағытталған эпизоотияға қарсы іс‑шаралар кешенінің жеткіліксіз жүргізілгенін көрсетеді 
(инфекция қоздырғышының көзі, берілу механизмі және сезімтал дені сау адамдар, адам). 
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері 
Қазіргі жағдайда бруцеллездің эпидемиялық процесінің ерекшеліктерін анықтау. Бруцеллезбен 
сырқаттанушылыққа ретроспективті эпидемиологиялық талдау жүргізу. 
Зерттеудің материалдары мен әдістері 
Қазақстан Республикасы бойынша бруцеллез сырқаттанушылығына ретроспективті  талдау жүргіздік.  
Нәтижелері және талқылау 
2018 жылы 100 мың тұрғынға шаққандағы аурушаңдық көрсеткіші ең жоғары (0,4). Ауыл тұрғындары арасында 
бруцеллез ауруы 70,2% және 14 жасқа дейінгі балалар арасында -29,7% құрады. 
Осылайша, профилактикалық және эпидемияға қарсы шаралар міндеттердің тұтас кешенін орындауды көздейді, 
олардың ішіндегі ең бастысы жолдардың үзілуі және берілу факторларын залалсыздандыру болып табылады. 
Балаларды тартуға тыйым салу маңызды болып табылады және жүкті әйелдер арасында кең ағарту 
жұмыстарын жүргізу, бұл ретте бруцеллез жұқтырудың ерекше қаупі кезеңдеріне назар аудара отырып: жаппай 
мал шаруашылығы компанияларын жүргізу кезінде, оның ішінде шикізат өңдейтін кәсіпорындарда. Аса 
маңызды медициналық іс-шараларға халықтың кәсіби топтарына және бруцеллездік инфекцияға шалдыққан 
адамдарға диспансерлік бақылау жүргізу жатады. Бруцеллез кезінде індеттік және эпизоотиялық үдерісті 
әлеуметтік-экономикалық талдауға, яғни бруцеллездің Әлеуметтік және экономикалық маңызын анықтауға да 
маңызды мән береді [3]. Ауыл шаруашылығындағы жеке меншікке негізделген шаруашылық-экономикалық 
жағдайлар мал шаруашылығы өңірлеріндегі бруцеллез бойынша эпизоотологиялық және эпидемиологиялық 
жағдайдың көріністері. В. melitensis байланысты аурудың өршуінің төмендеуі аясында инфекцияның 
спорадикалық жағдайларының басым болуы.  В. melitensis-тің ірі қара малға көшуіне ықпал ететін жағдайларда 
ұсақ және ірі қара малды бірлесіп ұстайтын шаруашылықтарда аралас үлгідегі бруцеллез ошақтарының 
эпидемиялық қауіптілігінің артуы. Бруцеллез кезіндегі эпидемиялық үдерістің заңдылықтарын бруцеллезге 
қарсы іс-шараларды ұйымдастыруда жаңа тәсілдерді әзірлеу мақсатында егжей-тегжейлі зерделеу. 
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Резюме: Эпидемическая и эпизоотическая ситуация по бруцеллезу в мире до настоящего времени остается 
достаточно напряженной, вследствие чего это инфекционное заболевание остается сложной и актуальной 
социально-экономической проблемой для многих государств. По данным Объединенного комитета экспертов ВОЗ 
по бруцеллезу, эта болезнь среди животных регистрируется в 155 странах мира. Наиболее широко бруцеллез 
распространен в странах Средиземноморья, Малой Азии, Юга и Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и 
Южной Америки  
Ключевые слова: бруцеллез, эпидемический процесс, эпидемиологическая ситуация, эпизоотический процесс, 
профилактические и противоэпидемические мероприятия 
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MODERN FEATURES OF EPIDEMIC PROCESS OF BRUCELLOSIS 

 
Resume: The epidemic and epizootic situation of brucellosis in the world still remains quite tense, as a result of which this 
infectious disease remains a complex and urgent socio-economic problem for many States. According to the who joint 
Committee of experts on brucellosis, this disease is registered in 155 countries around the world. Brucellosis is most 
widespread in the countries of the Mediterranean, Asia Minor, South and Southeast Asia, Africa, Central and South America  
Keywords: brucellosis, epidemic process, epidemiological situation, epizootic process, preventive and anti-epidemic 
measures 

 


