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STRAIPSNIS 
 

BIOLOGINIŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS IR SU JUO SUSIJUSIOS 
DIRBANČIŲJŲ SU GYVŪNAIS SVEIKATOS PROBLEMOS 

Su biologinių veiksnių poveikiu darbo vietoje susijusios pasekmės 
sveikatai 
2015–2017 m. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) vykdė projektą, kuriuo 
siekė atkreipti dėmesį į tai, kad trūksta žinių ir supratimo apie biologinių veiksnių poveikį ir susijusias 
sveikatos problemas, taip pat į tai, kad darbo vietose trūksta sisteminio požiūrio į biologinių veiksnių 
darbe prevenciją. 2016 m. buvo atlikta didelės apimties mokslinių straipsnių apie biologinių veiksnių 
sukeliamas profesines ligas peržiūra. Moksliniai tyrimai patvirtino, kad su gyvūnais dirbantiems 
žmonėms kyla didelė biologinių veiksnių poveikio rizika. Be mokslinių straipsnių peržiūros, ekspertų 
apklausos ir iš stebėsenos sistemų surinktų duomenų apie sveikatos problemas bei biologinių veiksnių 
poveikį, pokalbių su ekspertais ir tikslinėmis profesinės rizikos specialistų grupėmis metu surinkta 
informacija apie politikos priemones, kuriomis siekiama mažinti biologinių veiksnių keliamą riziką. 
Rezultatai buvo aptarti ir papildomos informacijos gauta per 2017 m. įvykusį suinteresuotųjų subjektų 
praktinį seminarą.  

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie labai įvairias sveikatos problemas, susijusias su 
profesijomis, kurių atstovai dirba su gyvūnais. Be gyvulininkystės sektoriaus, kuriame dirbantys 
specialistai (įskaitant ūkininkus) veisia, prižiūri gyvūnus ir (arba) jais rūpinasi, šiame straipsnyje taip pat 
aptariami skerdyklų darbuotojai, veterinarijos gydytojai, su gyvūnais dirbantys laboratorijų ir zoologijos 
sodų darbuotojai. Kai kurios iš šių profesijų, apie kurias daug informacijos surinkta peržiūrint mokslinius 
straipsnius, aptariamos išsamiau, taip pat atkreipiamas dėmesys į labai įvairius biologinius veiksnius ir 
su jais susijusias ligas. 1 ir 2 lentelėse apžvelgiamos ligos, kuriomis serga šiuos darbus dirbantys 
specialistai.  

 

Infekcinės ligos 
 Skerdyklų darbuotojai 

Skerdyklų darbuotojai biologinių veiksnių poveikį patiria daugiausia dėl tiesioginio sąlyčio su užkrėstais 
gyvūnais, jų krauju ir (arba) kūno skysčiais ar jų audiniais. Tačiau infekcijas gali platinti ir užkrato 
pernešėjai(1), pvz., erkės, musės ar uodai. 

Skerdyklų darbuotojai, įskaitant mėsos tikrintojus ir mėsos perdirbėjus, dažnai užsikrečia leptospiromis, 
brucelėmis, Coxiella burnetii rūšies bakterijomis ir galvijų tuberkuliozės sukėlėjais (Mycobacterium 
bovis) (Canini, 2010; Ganter, 2015; Haagsma et al., 2012; McDaniel et al., 2014), kurie sukelia 
leptospirozę, bruceliozę, Ku karštligę ir tuberkuliozę. Skerdyklų darbuotojai serga šiomis su paukščiais 
susijusiomis zoonozėmis ir su jų bakterijomis susijusiomis ligomis: ornitoze, salmonelioze, 
kampilobakterioze, jersinioze, kolibakterioze, erisipeloidu ir listerioze (Kozdruń, Czekaj and Stys, 2015).  

Skerdyklų darbuotojams taip pat kyla pavojus užsikrėsti paukščių gripu ir į gripą panašiomis ligomis, 
kurias sukelia Louping-ill virusas (EU-OSHA, 2007; Haagsma et al., 2012; Jeffries et al., 2014), taip pat 
Vakarų Nilo virusu, Niukaslo liga ir hepatito B ir E virusais (Haagsma et al., 2012; Pavio ir Mansuy, 
2010). Į organizmą patekusio tam tikrų grybų sporos gali sukelti histoplazmozę ir kriptokokozę.  

Be to, šiems darbuotojams susirūpinimą kelia erkių platinamos ligos (pvz., Ku karštligė, tuliaremija, 
Laimo boreliozė, encefalitas, Rusijos pavasario vasaros encefalitas ir Krymo–Kongo hemoraginė 
karštligė (Kozdruń, Czekaj ir Stys, 2015), nes darbuotojai gali užsikrėsti jomis per užkrėstų gyvūnų 
kraują, kūno skysčius ir audinius (Bente et al., 2013). Krymo–Kongo hemoraginė karštligė, Hyalomma 
genties erkių platinama liga, yra endeminė Afrikos, Balkanų, Artimųjų Rytų ir Azijos šalių skerdyklų 

                                                      
(1) Užkrato pernešėjas – organizmas, kuris pats nesukelia ligos, bet platina infekciją, perduodamas ligos sukėlėjus iš vieno 

šeimininko kitam. Infekcija gali būti perduota įkandus ar per kitokį tiesioginį sąlytį su gyvūnu arba įkandus užkrato pernešėjams 
(pvz., erkėms). 
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darbuotojų liga. Sergamumą Krymo–Kongo hemoragine karštlige Europoje, būtent Ispanijoje ir 
Portugalijoje, taip pat patvirtino šiose šalyse aptiktos Hyalomma genties erkės bei virusologinių arba 
serologinių tyrimų duomenys, iš kurių matyti, kad ši liga yra plačiau išplitusi.  

 Gyvulininkystė 

Su gyvuliais dirbančių žmonių aplinkoje gali būti gyvūnų plaukų ir smulkių kailio dalelių, gyvūnų skysčių 
(kraujo, šlapimo, pieno ir kt.), gyvūnų pašaro, su gyvūnais susijusių parazitų ir mikroorganizmų, kurių 
būna šiuose šaltiniuose. Su žemės ūkio darbais susijusios veiklos įvairovė ir dėl to darbuotojų 
patiriamas labai įvairių biologinių veiksnių poveikis lemia įvairių profesinių ligų paplitimą šiame 
sektoriuje. Tai gali būti ir infekcinių ligų, kaip antai zoonozių (pvz., Ku karštligės) protrūkiai, ir sveikatos 
problemos, kurias sukelia įkvėptos organinės dulkės, – kasmet tikrinamos plaučių veiklos pablogėjimas, 
organinių dulkių sukeltas toksinio sindromas (LOPL) ir kvėpavimo takų liga, kai sumažėja forsuoto 
iškvėpimo tūris.  

Bakterinės infekcijos, kuriomis dažnai sergama ūkininkaujant, yra leptospirozė, Ku karštligė ir 
tuberkuliozė (Adler ir de la Peña Moctezuma, 2010; Dorko, Rimárová ir Pilipčinec, 2012; Dutkiewicz et 
al., 2011; Ganter, 2015; Haagsma et al., 2012; Honarmand, 2012; Morrissey, Cotton ir Ball, 2014). 
Gyvūnų augintojai infekcinėmis ligomis daugiausia užsikrečia įkvėpę šlapimo, išmatų ir vedant 
jauniklius susidarančių šalutinių produktų aerozolių. Be to, susirūpinimą kelia galimybė užsikrėsti 
meticilinui atspariu auksiniu stafilokoku (MRSA) (Doyle, Hartmann ir Lee Wong, 2012; EU-OSHA, 2007; 
Guardabassi et al., 2013; Montano, 2014; Stefani et al., 2012). Tai yra ypač didelė problema 
kiaulininkystės sektoriuje, nes nuo kiaulių MRSA gali užsikrėsti žmonės.  

Žemės ūkio srityje dažniausiai minimos virusinės infekcijos yra 
hepatitas E tarp kiaulių augintojų (De Schryver et al., 2015; 
Dungan, 2010; Haagsma et al., 2012; Lewis, Wichmann ir 
Duizer, 2010; Pavio ir Mansuy, 2010; Sayed et al., 2015; Wilhelm 
et al., 2011) ir kiaulių bei paukščių gripas tarp kiaulių ir naminių 
paukščių augintojų (Dungan, 2010; Dutkiewicz et al., 2011; EU-
OSHA, 2009; Gangurde et al., 2011; Haagsma et al., 2012; 
Jeffries et al., 2014; Kozdruń, Czekaj ir Stys, 2015; Trajman ir 
Menzies, 2010). 

Ūkiuose esančiose saugyklose taip pat gali veistis virusus 
nešiojantys gyvūnai. Vienas iš tokių gyvūnų yra rudasis pelėnas 
– graužikas, galintis sukelti ligą nephropathia epidemica arba 
epideminę nefropatiją, kai kurių valstybių žemės ūkio sektoriuje 
pripažintą profesinę ligą. Tai yra tam tikros rūšies hemoraginė 
karštinė su inkstų pažeidimu, kurią sukelia Puumala tipo virusas, 
kuris aptinkamas daugiausia Skandinavijoje ir Suomijoje, bet 
buvo nustatytas ir kitose Šiaurės Europos dalyse, Lenkijoje bei 
Rusijoje. Rudasis pelėnas yra šio viruso rezervuaras, o į 
žmogaus organizmas virusas patenka įkvėpus ore cirkuliuojančių 
pelėnų išmatų dalelių. 

Peržiūrėtuose moksliniuose straipsniuose rasta palyginti nedaug žemės ūkio darbuotojams nustatytų 
grybelinių infekcijų atvejų. EU-OSHA parengtoje ataskaitoje (2008) minimos onichomikozė (nagų 
infekcijos), sikozė (plaukų folikulų, ypač barzdos srities, uždegimas) ir plaukuotosios galvos dalies 
trichofitija (galvos odos (ir kai kuriais atvejais barzdos) plaukų folikulų grybelinė infekcija), o Seyfarth ir 
Eisner ataskaitoje (2010) – dermatomikozės. 

Dutkiewicz et al. (2011) atkreipia dėmesį į Vidurio ir Rytų Europoje nustatytus žmonių dirofilariazės – 
uodų platinamos, nematodų Dirofilaria repens ir Dirofilaria immitis sukeliamos parazitinės ligos – kaip 
naujos zoonozės atvejus. Pažeidžiamų grupių nenustatyta. 

 Naminių gyvūnėlių parduotuvių darbuotojai 

Halsby et al. (2014) apžvelgė naminių gyvūnėlių parduotuvėse kylančią zoonozių riziką. Naminių 
gyvūnėlių  parduotuvės gali būti labai didelis ligos, kurią gyvūnai gali perduoti kitiems gyvūnams ir kuri 
vėliau gali išplisti per kelis savininkus ar lankytojus, protrūkio židinys. Nustatyta bakterinių, virusinių ir 
grybelinių ligų atvejų, kurių sunkumas svyravo nuo lengvos iki gyvybei pavojingos formos. Dažniausios 
dokumentais patvirtintos ligos buvo salmoneliozė ir psitakozė, tačiau buvo nustatyta ir ne tokių įprastų 
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infekcijų, kaip antai tuliaremijos atvejų. Daugeliu atveju tai buvo susiję su naminių gyvūnėlių parduotuvių 
darbuotojams nustatytomis infekcijomis. Šias infekcijas platino paukščiai, žinduoliai ir graužikai, ir jomis 
buvo užsikrečiama tiek nuo įprastų naminių gyvūnų augintojų, tokių kaip šunys ir katės, tiek nuo labiau 
egzotiškų padarų, pvz., iguanų ir prerinių šuniukų. Kai kurios zoonozinės infekcijos buvo susijusios su 
labai įvairiais gyvūnais augintiniais (pvz., salmoneliozė), o kitos buvo susijusios tik su vos keliomis 
gyvūnų rūšimis (pvz., psitakozė).  

 Veterinarijos gydytojai 

Veterinarijos gydytojams ir jų padėjėjams kyla didesnė rizika užsikrėsti įvairiomis ligomis, nes jie dažnai 
kontaktuoja su (užkrečiamus) biologinius veiksnius nešiojančiais gyvūnais. Infekcija gali būti perduota 
įkandus ar per kitokį tiesioginį sąlytį su gyvūnu arba įkandus užkrato pernešėjams (pvz., erkėms). Gerai 
žinomas infekcijas sukelia į organizmą patekę kiaulių arba paukščių gripo virusai, brucelės, 
kampilobakteijos, salmonėlės ir Bartonella henselae, Chlamyodphila psitacci, Clostridium tetani, 
Coxiella burnettii, Pasteurella multocida bei Toxoplasma gondii rūšių bakterijos (Haagsma et al., 2012), 
taip pat meticilinui atsparus auksinis stafilokokas (MRSA) (Doyle, Hartmann ir Lee Wong, 2012; 
Guardabassi et al., 2013; Haagsma et al., 2012). Yra daug kitų su bakterijomis, virusais, grybais ar 
užkrato pernešėjais susijusių infekcijų (Breitschwerdt et al., 2010; Canini, 2010; Dutkiewicz et al., 2011; 
Ganter, 2015; Hardin, Crandall ir Stankus, 2011; McDaniel et al., 2014; Montano, 2014; Samadi, 
Wouters ir Heederik, 2013; Seyfarth ir Eisner, 2010; Stewardson ir Grayson, 2010; Wang, Chang ir 
Riley, 20102.). 

Teigiama, kad rizika padidėjusi 
dėl klimato kaitos, nes didėja tam 
tikrų biologinių veiksnių 
geografinis paplitimas. Su tokiais 
pokyčiais siejami Rifto slėnio 
karštligės, geltonosios karštinės, 
maliarijos, dengės karštligės ir 
čikungunijos sukėlėjai 
(Applebaum et al., 2016). Be to, 
kaip zoonozių sukėlėjai 
nustatoma vis daugiau Bartonella 
genties bakterijų, kurios žmogui 
perduodamos gyvūnui įkandus ir 
įdrėskus, taip pat plinta per 
nariuotakojus ar net adatos 
dūrius (Breitschwerdt et al., 
2010). Grybo Sporothrix 
schenckii (sporotrichozės 

sukėlėjo) sukeliamos infekcijos nurodomos kaip nauja grėsmių kategorija – aprašytas jo plitimas per 
gyvūnus pavieniais arba nedidelių protrūkių atvejais (Barros et al., 2011). 

Zoonozės sudaro iki 30 proc. Indijos zoologijos soduose dirbančių zoologijos sodų ir laukinių gyvūnų 
veterinarijos gydytojų profesinių ligų atvejų (Chethan Kumar et al., 2013) ir, nors galbūt padėtis Indijoje 
yra kitokia, dėl pasauliniu mastu vykdomų veisimo programų Europos zoologijos soduose dirbantiems 
veterinarijos gydytojams taip pat gali kilti egzotinių biologinių veiksnių poveikio pavojus. 

 Infekcijos sukėlėjų apžvalga 

1 lentelėje apžvelgiami biologiniai veiksniai ir su jais susijusios infekcinės ligos, kuriomis serga su 
gyvūnais dirbantys specialistai. Prie kai kurių biologinių veiksnių nurodytas perdavimo per užkrato 
pernešėjus potencialas. 

 
1 lentelė. Nustatytų profesijų, biologinių veiksnių (įskaitant alergijas sukeliančius veiksnius) ir su jais 
susijusių ligų, kuriomis serga su gyvūnais dirbantys specialistai, apžvalga pagal veiksnių kategoriją 

                                                      
2 Taip pat žr. EU-OSHA, 2007; EU-OSHA, 2008; EU-OSHA, 2009; Dorko, Rimárová ir Pilipčinec, 2012; Honarmand, 2012; Islam 

et al., 2013; Jeffries et al., 2014; Kozdruń, Czekaj ir Stys, 2015; Lewis, Wichmann ir Duizer, 2010; Pavio ir Mansuy, 2010; 
Sayed et al., 2015; 
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Sukėlėjas Profesija Liga 

Bakterijos   

Bacillus anthracis 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: veisėjai, su galvijais 
dirbantys specialistai, gyvulius 
prižiūrintys darbuotojai, gyvulių 
augintojai)  

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai  

Mėsininkai 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

juodligė 

Bartonella henselae 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai)  

Su gyvūnais dirbantys (jais 
besirūpinantys, juos prižiūrintys) 
specialistai  

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (su jais susijusių prekių 
parduotuvių darbuotojai)  

Veterinarijos gydytojai 

Bartoneliozė  

Felinozė 

Borrelia burgdorferi 

Skerdyklos (įskaitant naminių 
paukščių skerdyklas) darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: veisėjai, su galvijais 
dirbantys specialistai, gyvulius 
prižiūrintys darbuotojai, naminių 
paukščių augintojai) 

Su gyvūnais dirbantys (jais 
besirūpinantys, juos prižiūrintys) 
darbuotojai 

Veterinarijos gydytojai 

Zoologijos sodų darbuotojai 

Laimo boreliozė 

Brucelės 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: veisėjai, su galvijais 
susijusius darbus atliekantys 
darbuotojai, gyvulius prižiūrintys 
darbuotojai, gyvulių augintojai)  

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai 

Mėsininkai 

Veterinarijos gydytojai 

Bruceliozė 
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Sukėlėjas Profesija Liga 

Zoologijos sodų darbuotojai 

Brucella (abortus, ovis, 
melitensis, suis, canis) 
Brucelių antigenas 

Veterinarijos gydytojai Bruceliozė 

Kampilobakterijos 

Skerdyklos darbuotojai  

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: dekoratyvinių 
paukščių veisėjai, su galvijais 
dirbantys specialistai, gyvulius 
prižiūrintys darbuotojai, gyvulių 
augintojai, naminių paukščių 
augintojai, juos prižiūrintys 
darbuotojai)  

Mėsininkai 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Kampilobakterijų sukeliama 
infekcija kampilobakteriozė 

Chlamydophila psittaci 

Skerdyklos darbuotojai  

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: dekoratyvinių 
paukščių veisėjai, veisėjai, naminių 
paukščių augintojai)  

Su gyvūnais (paukščiais) dirbantys 
specialistai  

Su gyvūnais dirbantys (jais 
besirūpinantys, juos prižiūrintys) 
darbuotojai  

Mėsininkai 

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (gyvūnų augintinių 
parduotuvių darbuotojai)  

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Chlamidiozė  

Ornitozė  

Psitakozė 
Chlamidijų sukeliamos ligos 

Melioidozė 

Corynebacterium 
pseudotuberculosis 

Mėsininkai 

Veterinarijos gydytojai 
Kazeozinis limfadenitas 

Coxiella burnetii 
(gali plisti per užkrato 
pernešėjus) 

Skerdyklos darbuotojai 

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: veisėjai, su galvijais 

Ku karštligė 
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dirbantys specialistai, gyvulius 
prižiūrintys darbuotojai, gyvulių 
augintojai, naminių paukščių 
augintojai) 

su gyvūnais dirbantys specialistai 
(sąlytis su gyvais arba negyvais 
gyvūnais, gyvūnų išskyromis) 

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys, jais prekiaujantys) 
specialistai 

Mėsininkai 

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (gyvūnų augintinių 
parduotuvių darbuotojai) 

Veterinarijos gydytojai 

Erysipelothrix 
rhusiopathiae 

Skerdyklos darbuotojai  

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: dekoratyvinių 
paukščių veisėjai, veisėjai, naminių 
paukščių augintojai) 

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai 

Mėsininkai 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Erisipeloidas  

Escherichia coli 

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: dekoratyvinių 
paukščių veisėjai, naminių 
paukščių augintojai) 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Kolibakteriozė  

Kolibaciliozė 

Francisella tularensis (gali 
plisti per užkrato 
pernešėjus) 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai, gyvūnų veisėjai, 
gyvūnus prižiūrintys ir jais 
prekiaujantys specialistai) 

su gyvūnais dirbantys specialistai 
(sąlytis su gyvais arba negyvais 
gyvūnais, gyvūnų išskyromis) 

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (su jais susijusių prekių 
parduotuvių darbuotojai) 

Tuliaremija 
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Sukėlėjas Profesija Liga 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Legionelės  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai) 

su gyvūnais dirbantys specialistai 
(sąlytis su gyvais arba negyvais 
gyvūnais, gyvūnų išskyromis) 

Su gyvūnais dirbantys (jais 
prekiaujantys) specialistai 

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (su jais susijusių prekių 
parduotuvių darbuotojai) 

Veterinarijos gydytojai 

Zoologijos sodų darbuotojai 

Legioneliozė 

Leptospiros 
(gali plisti per užkrato 
pernešėjus) 

Skerdyklos darbuotojai 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: veisėjai, su galvijais 
dirbantys specialistai, gyvulius 
prižiūrintys darbuotojai, gyvulių 
augintojai) 

Su gyvūnais dirbantys (jais 
besirūpinantys, juos prižiūrintys) 
darbuotojai 

Mėsininkai 

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (gyvūnų augintinių 
parduotuvių darbuotojai) 

Veterinarijos gydytojai 

Leptospirozė 

Hardjo, pomona 
serovariantų leptospiros Skerdyklos darbuotojai Leptospirozė 

Listeria monocytogenes 

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: dekoratyvinių 
paukščių veisėjai, su galvijais 
dirbantys specialistai, gyvulius 
prižiūrintys darbuotojai, gyvulių 
augintojai, naminių paukščių 
augintojai)  

Mėsininkai 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Listeriozė 

Pirogenai Skerdyklos darbuotojai   
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Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios su gyvūnais dirbančių specialistų sveikatos problemos 

Sukėlėjas Profesija Liga 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai)  

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai 

Veterinarijos gydytojai 

Meticilinui atsparus 
auksinis stafilokokas 
(MRSA) 

Gyvulių augintojai 

Veterinarijos gydytojai 
 

Mycobacterium marinum 

Skerdyklos darbuotojai 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai)  

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai 

Tuberkuliozė 

mycobacterium 
tuberculosis 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / naminių paukščių ir 
kiaulių augintojai) 

Tuberkuliozė 

Mycobacterium 
tuberculosis, 
Mycobacterium bovis 

Skerdyklos darbuotojai 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: veisėjai, gyvulių 
augintojai)  

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai 

Tuberkuliozė 

Mycobacterium 
tuberculosis, 
Mycobacterium bovis, 
Mycobacterium caprae 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai) 

su gyvūnais dirbantys specialistai 
(sąlytis su gyvais arba negyvais 
gyvūnais, gyvūnų išskyromis) 

Su gyvūnais dirbantys (jais 
prekiaujantys) specialistai 

Mėsininkai 

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (su jais susijusių prekių 
parduotuvių darbuotojai) 

Veterinarijos gydytojai 

Zoologijos sodų darbuotojai 

Tuberkuliozė 

Pasteurella genties 
bakterijos 

 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai)  

Veterinarijos gydytojai 

 

Pasteurella multocida Skerdyklos darbuotojai   
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Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios su gyvūnais dirbančių specialistų sveikatos problemos 

Sukėlėjas Profesija Liga 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai)  

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai, 
veterinarijos gydytojai 

Salmonelės 
(gali plisti per užkrato 
pernešėjus) 

Skerdyklos darbuotojai  

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: dekoratyvinių 
paukščių veisėjai, veisėjai, gyvulių 
augintojai, naminių paukščių 
augintojai)  

Mėsininkai 

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (su jais susijusių prekių 
parduotuvių darbuotojai)  

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Salmoneliozė 

Auksinis stafilokokas 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais / galvijais 
dirbantys specialistai, gyvulius 
prižiūrintys darbuotojai)  

Mėsininkai 

Veterinarijos gydytojai 

 

Streptokokai 

Žemės ūkis (su gyvūnais / galvijais 
susijusius darbus atliekantys 
darbuotojai, gyvulius prižiūrintys 
darbuotojai) 

Veterinarijos gydytojai 

 

Streptococcus pyogenes Skerdyklos darbuotojai  

Streptococcus suis Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / kiaulių augintojai) Meningitas 

Jersinijos 

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: dekoratyvinių 
paukščių veisėjai, naminių 
paukščių augintojai) 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Jersiniozė 

Grybeliai   
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Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios su gyvūnais dirbančių specialistų sveikatos problemos 

Sukėlėjas Profesija Liga 

Dermatofitai  

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai)  

Veterinarijos gydytojai  

Dermatomikozės  

Acremonium genties 
grybai Veterinarijos gydytojai Dermatomikozės 

Basidiobulus ranarum Veterinarijos gydytojai Dermatomikozės 

Juodieji grybai 
(chromoblastomikozės 
sukėlėjas) 

Veterinarijos gydytojai Dermatomikozė, 
chromoblastomikozė 

Coccidioides immitis, 
posadasii 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Kokcidiozė  

Kokcidioidomikozė 

Conidiobolus genties 
grybeliai Veterinarijos gydytojai Dermatomikozės 

Kriptokokai 

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / naminių paukščių 
augintojai) 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Kriptokokozė 

Epidermophyton genties 
grybeliai 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai) 

Grybelinė odos liga 

Fusarium genties grybeliai Veterinarijos gydytojai Dermatomikozės 

Histoplasma capsulatum 

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / naminių paukščių 
augintojai), veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Histoplazmozė 

Lacazia Ioboi Veterinarijos gydytojai Dermatomikozės 

Madurella mycetomatis Veterinarijos gydytojai Dermatomikozės 

Phialophora verrucosa Vairuotojai (profesionalai) Chromomikozė 

Pseudallescheria boydii Veterinarijos gydytojai Dermatomikozės 

Microsporum genties 
grybeliai Skerdyklos darbuotojai  Dermatomikozės 
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Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios su gyvūnais dirbančių specialistų sveikatos problemos 

Sukėlėjas Profesija Liga 

Mėsininkai 

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (su jais susijusių prekių 
parduotuvių darbuotojai)  

Veterinarijos gydytojai 

Grybelinė odos liga 

Microsporum canis Veterinarijos gydytojai Dermatomikozės 

Scedosporium genties 
grybeliai Veterinarijos gydytojai Dermatomikozės 

Sporothrix schenckii Veterinarijos gydytojai 
Dermatomikozės 

Sporotrichozė 

Zoofiliniai dermatofitai 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvulių augintojai)  

su gyvūnais dirbantys specialistai 
(kailinių žvėrelių ūkiai) 

Piemenys 

Dermatomikozės 

Trichophyton genties 
grybeliai  

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: veisėjai, su galvijais 
dirbantys specialistai, gyvulius 
prižiūrintys darbuotojai) 

Veterinarijos gydytojai  

Dermatomikozės, grybeline odos 
liga 

Trichophyton verrucosum Piemenys Trichophyton verrucosum 
infekcijos 

Zigomicetai Veterinarijos gydytojai Dermatomikozės 

Parazitai   

Ancylostomatidae šeimos 
nematodai 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Odos migruojanti lerva 

Babezijos 
Veterinarijos gydytojai 

Zoologijos sodų darbuotojai 
Babeziozė 

Babesia canis Veterinarijos gydytojai Šunų babeziozė 

Balantidium coli 
Veterinarijos gydytojai 

Zoologijos sodų darbuotojai 
Balantidiazė 

Brugia malayi Zoologijos sodų darbuotojai Malaizijos filariozė 

Kriptosporidijos 
Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai 

Veterinarijos gydytojai  
Kriptosporidiozė 



 

   12 

 

Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios su gyvūnais dirbančių specialistų sveikatos problemos 

Sukėlėjas Profesija Liga 

Zoologijos sodų darbuotojai 

Dirofilaria repens 
Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Dirofilariazė 

Echinokokai  

Skerdyklos darbuotojai 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai) 

Veterinarijos gydytojai 

Zoologijos sodų darbuotojai 

Echinokokozė (hidatidozė) 

Giardia lamblia 
Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Giardiazė 

Leišmanijos 
Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Leišmaniozė 

Plasmodium genties 
pirmuonys 
(plinta per užkrato 
pernešėjus)  

Zoologijos sodų darbuotojai  Maliarija 

Taenia genties 
kaspinuočiai 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Cenurozė 
Teniazė 

Trichinelės 
Veterinarijos gydytojai 

Zoologijos sodų darbuotojai 
Trichineliozė 

Toxocara canis 
Su gyvūnais dirbantys (jais 
besirūpinantys) specialistai 

Veterinarijos gydytojai 
Toksokariozė 

Toxocara canis, Toxocara 
cati,  
Baylisascaris procyonis,  
Ascaris suum 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Visceralinė migruojanti lerva 

Toxoplasma gondii 

Skerdyklos darbuotojai  

Su gyvūnais dirbantys (jais 
besirūpinantys) specialistai 

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (su jais susijusių prekių 
parduotuvių darbuotojai)  

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Toksoplazmozė 

Tripanosomos 
Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Tripanosomozė 



 

   13 

 

Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios su gyvūnais dirbančių specialistų sveikatos problemos 

Sukėlėjas Profesija Liga 

Trypanosoma cruzi Veterinarijos gydytojai  Čagaso liga 

Prionai   

Prionas 

Skerdyklos darbuotojai 

Žemės ūkis (su gyvūnais / galvijais 
dirbantys specialistai, gyvulius 
prižiūrintys darbuotojai) 

Veterinarijos gydytojai 

Naujasis Creutzfeldto–Jacobo 
ligos variantas 

 

Virusai   

Aftavirusas 
Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Snukio ir nagų liga 

Paukščių gripo virusas 

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: dekoratyvinių 
paukščių veisėjai, veisėjai, naminių 
paukščių augintojai)  

su gyvūnais dirbantys specialistai 
(sąlytis su gyvais arba negyvais 
gyvūnais, gyvūnų išskyromis)  

Su gyvūnais dirbantys (jais 
prekiaujantys) specialistai  

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (gyvūnų augintinių 
parduotuvių darbuotojai)  

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai  

Paukščių gripas 

Gripo (H5N1, H7N1, 
H7N7, H1N1) A potipio 
koronavirusas 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / naminių paukščių ir 
kiaulių augintojai) 

Gripas 

Gripo A virusas (pvz., 
H5N1 padermės) 

Skerdyklos darbuotojai  

Su gyvūnais (paukščiais) dirbantys 
specialistai 

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (gyvūnų augintinių 
parduotuvių darbuotojai)  

Zoologijos sodų darbuotojai 

A tipo gripas 

Kiaulių gripas 
(Orthomyxoviridae šeimos 
A tipo H1N1 padermės 
virusas) 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / kiaulių augintojai) 

Į gripą panaši liga, būtent 
šaltkrėtis, karščiavimas, gerklės 
uždegimas, raumenų skausmas, 
stiprus galvos skausmas, 
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Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios su gyvūnais dirbančių specialistų sveikatos problemos 

Sukėlėjas Profesija Liga 

kosulys, silpnumas ir prasta 
bendra savijauta 

Buivolų raupų virusas 
(BPXV) 

Veterinarijos gydytojai 

Zoologijos sodų darbuotojai 
Buivolų raupai 

Čikungunijos virusas Veterinarijos gydytojai Čikungunija 

Koltivirusas 
Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Kolorado erkinė karštligė 

Karvių raupų virusas 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai) 

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai 

Veterinarijos gydytojai 

Karvių raupai 

Krymo–Kongo 
hemoraginės karštligės 
virusas 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Krymo–Kongo hemoraginė 
karštligė 

Dengės virusas 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai) 

su gyvūnais dirbantys specialistai 
(sąlytis su gyvais arba negyvais 
gyvūnais, gyvūnų išskyromis) 

Su gyvūnais dirbantys (jais 
prekiaujantys) specialistai  

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (gyvūnų augintinių 
parduotuvių darbuotojai)  

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Dengės karštligė 

Ebolos / Marburgo virusas 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai)  

Su gyvūnais dirbantys specialistai 
(sąlytis su gyvais arba negyvais 
gyvūnais, gyvūnų išskyromis)  

Su gyvūnais dirbantys (jais 
prekiaujantys) specialistai  

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (gyvūnų augintinių 
parduotuvių darbuotojai)  

Veterinarijos gydytojai  

Hemoraginis šokas, mirtis 
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Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios su gyvūnais dirbančių specialistų sveikatos problemos 

Sukėlėjas Profesija Liga 

Zoologijos sodų darbuotojai  

Arbovirusas 
Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Arklių encefalomielitas 

Hantavirusas 

Su gyvūnais dirbantys (jais 
besirūpinantys) specialistai  

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Hantavirusinis plaučių 
sindromas  

Hendravirusas 

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Hendravirusinė liga 

Hepatito A, B, C virusas Veterinarijos gydytojai Hepatitas A, B, C 

Hepatito E virusas 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / kiaulių augintojai) 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Hepatitas E 

B tipo herpes virusas 
Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai  

B tipo virusinė infekcija, 1 tipo 
šunbeždžionių Herpes virusas 
(makakų B tipo virusinė 
infekcija) 

Japoninio encefalito 
virusas  

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Japoninis encefalitas 

Kyasanuro miško ligos 
virusas 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Kyasanuro miško liga 

Lassa virusas Oro linijų darbuotojai Lassa karštligė 

Louping-Ill virusas 

Skerdyklos darbuotojai  

Skerdėjai  

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Į gripą panaši liga 

Limfocitinio 
choriomeningito virusas 

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Meningitas 

Lisavirusas Skerdyklos darbuotojai  Pasiutligė 
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Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios su gyvūnais dirbančių specialistų sveikatos problemos 

Sukėlėjas Profesija Liga 

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai 

Mėsininkai 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Tymų virusas 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai)  

Su gyvūnais dirbantys specialistai 
(sąlytis su gyvais arba negyvais 
gyvūnais, gyvūnų išskyromis)  

Su gyvūnais dirbantys (jais 
prekiaujantys) specialistai  

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (gyvūnų augintinių 
parduotuvių darbuotojai)  

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Tymai 

Australiškojo encefalito 
virusas 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Australiškasis encefalitas 

Beždžionių raupų virusas 

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai  

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (gyvūnų augintinių 
parduotuvių darbuotojai)  

Veterinarijos gydytojai 

Beždžionių raupai 

Papilomos virusas 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai) 

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai 

Veterinarijos gydytojai 

Padų (mėsininko) karpos 

Pararaupų virusas 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai)  

Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai 

Mėsininkai 

Veterinarijos gydytojai 

Užkrečiamoji ektima 
Ūmioji egzantema 
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Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios su gyvūnais dirbančių specialistų sveikatos problemos 

Sukėlėjas Profesija Liga 

Flavavirusų genties RNR 
virusas 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai)  

Su gyvūnais dirbantys specialistai 
(sąlytis su gyvais arba negyvais 
gyvūnais, gyvūnų išskyromis)  

Su gyvūnais dirbantys (jais 
prekiaujantys) specialistai  

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (gyvūnų augintinių 
parduotuvių darbuotojai)  

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Geltonoji karštinė 

Beždžionių putotas 
virusas 

Su gyvūnais dirbantys (jais 
besirūpinantys) specialistai //  

Beždžionių parvovirusas Su gyvūnais dirbantys (jais 
besirūpinantys) specialistai //  

Beždžionių D tipo 
retrovirusas 

Su gyvūnais dirbantys (jais 
besirūpinantys) specialistai //  

Sent Luiso encefalito 
virusas 

Veterinarijos gydytojai 

Zoologijos sodų darbuotojai 
Sent Luiso encefalitas 

Erkinio encefalito virusas  

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / naminių paukščių 
augintojai) 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Encefalitas 

Rusijos pavasario vasaros 
encefalitas 

SARS koronavirusas 

Skerdyklos darbuotojai  

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai / gyvūnų veisėjai)  

Su gyvūnais dirbantys specialistai 
(sąlytis su gyvais arba negyvais 
gyvūnais, gyvūnų išskyromis)  

Su gyvūnais dirbantys (jais 
prekiaujantys) specialistai  

Su gyvūnais augintiniais dirbantys 
specialistai (gyvūnų augintinių 
parduotuvių darbuotojai)  

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai  

Sunkus ūminis respiracinis 
sindromas (SARS) 
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Sukėlėjas Profesija Liga 

Tana raupų virusas 
Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Tana raupai 

Vezikulinio stomatito 
Indiana serotipo virusas 

Skerdyklos darbuotojai  

Mėsininkai 

Veterinarijos gydytojai 

Vezikulinis stomatitas 

 
Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Virusinės hemoraginės 
karštligės 

Vakarų Nilo virusas 

Skerdyklos (naminių paukščių) 
darbuotojai 

Žemės ūkis (su gyvūnais dirbantys 
specialistai: dekoratyvinių 
paukščių veisėjai, naminių 
paukščių augintojai) 

Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 

Vakarų Nilo virusinė infekcija, 
Vakarų Nilo encefalitas, Vakarų 
Nilo karštligė 

Yaba raupų virusas 
Veterinarijos gydytojai  

Zoologijos sodų darbuotojai 
Yaba raupai 

 
Alergijos 
Šiame straipsnyje aprašomų profesijų darbuotojus veikia iš gyvūnų ar gyvūnų plaukų, kūno skysčių ir 
išskyrų į jų darbo aplinką patenkantys mikroorganizmai, kurie gali sukelti alergijas. Tokie darbuotojai 
taip pat gali įkvėpti dulkių iš pašaro ir kraiko, kuriame gali būti biologinių veiksnių, ir organinių dulkių.  

Pasak Montano (2014), bioaerozolių poveikis veterinarijos gydytojams, ūkininkams ir žemės ūkio 
sektoriaus darbuotojams susijęs su padidėjusio jautrumo reakcijomis. Ūkininkams ir veterinarijos srityje 
dirbantiems specialistams, taip pat grūdus kuliantiems ir sijojantiems, linus kuliantiems ir augalus 
kompostuojantiems bei medienos apdirbimo srityje dirbantiems specialistams kyla didesnė rizika 
susirgti lėtiniais kvėpavimo takų sutrikimais, kurie siejami su intensyviu alergijas sukeliančių 
mikroorganizmų (pvz., bakterijų ir grybelių) ir susijusių patogeninių medžiagų poveikiu (Montano, 2014; 
Zacharisen et al., 2011). Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad nors gyvūnai stipriai alergizuoja 
žmones, gyvulininkystės sektoriuje dirbančiųjų kvėpavimo takų ligos paprastai yra nealerginio 
pobūdžio. Vis dėlto intensyvi gyvulininkystė laikoma svarbiu astmą sukeliančių profesinių ligų rizikos 
veiksniu, nors paprastai jas lemia ne su imunoglobulinu E susijusios reakcijos (t. y. ne alerginis 
mechanizmas) (May, Romberger ir Poole, 2012).  

2 lentelėje apžvelgiami veiksniai, kurie gali sukelti alerginę reakciją platesne prasme. Praktiškai, ir kaip 
matyti iš 2 lentelės, ne visada lengva atskirti, kas tiksliai sukelia alerginę reakciją, ir moksliniuose 
straipsniuose aptariami visi alergenai, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra biologinių veiksnių kilmės siauresne 
šios sąvokos prasme (t. y. mikroorganizmų kilmės), ar augalų, gyvūnų, vabzdžių ar net maisto produktų 
kilmės. Ne visada įmanoma atskirti biologinio veiksnio komponentą nuo kitos biologinės kilmės 
cheminės medžiagos.  

Iš esmės atlikti tik kelių mikroorganizmų, būtent grybelių, kilmės alerginių veiksnių tyrimai. Pavyzdžiui, 
Dutkiewicz et al. (2011) identifikavo ß-1,3-glukanazę kaip bendro pobūdžio grybelinį alergeną. Tačiau 
jos taip pat yra stambialapiame fikuse (Raulf, 2016). Šis pavyzdys iliustruoja, kaip sunku atskirti 
biologinių veiksnių kilmės alergenus siauresne prasme (t. y. mikroorganizmų kilmės alergenus) nuo kitų 
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alergenų. Todėl augalų ir gyvūnų kilmės antigenai, kaip ir mikroorganizmų gaminamos medžiagos, 
priskirti prie profesinių alergenų.  

Taip pat žinoma, kad grybelių sporos, kurios yra ypač mažos, gali lengvai prasiskverbti į viršutinius ir 
apatinius kvėpavimo takus (Zukiewicz-Sobczak et al., 2013). Dėl pagrindinių uždarose patalpose 
plintančių grybelių arba grybelių sporų poveikio darbuotojams kyla didesnė rizika susirgti alerginiu 
pneumonitu, alerginiu rinitu ir alergine astma. Prie alergijų, susijusių su grybelių sporomis, priskiriamos 
kai kurios maisto alergijos, kontaktinės (odos) alergijos ir alerginės reakcijos, kurias sukelia grybelinės 
infekcijos organizmo viduje. 

Pagal kai kurias apibrėžtis erkutės priskiriamos vadinamųjų biologinių veiksnių grupei, todėl jos taip pat 
įtrauktos į šią peržiūrą. Žinoma, kad erkės sukelia astmą ir jų neįmanoma išvengti nei namuose, nei 
darbo aplinkoje. Astma sergantiems pacientams jautrumas dulkių erkutėms arba tarakonų antigenams 
yra atitinkamai net 61% ir 41% (Gerardi, 2010). Be to, žinoma, kad dulkių erkučių, graužikų ir tarakonų 
baltymai ir glikoproteinai taip pat sukelia alergines reakcijas.  

 Organinės dulkės 

Organinėmis dulkėmis vadinami augalų (augalinių medžiagų), gyvūnų pašaro, gyvūnų, grybų arba 
bakterijų kilmės aerozoliai. Įkvėptos skirtingų rūšių organinės dulkės gali sukelti įvairias kvėpavimo takų 
ligas, kurios bendrai vadinamos fermerio plaučiais; tai yra keliose ES valstybėse narėse pripažįstama 
profesinė liga. Ji pasireiškia kaip tam tikros rūšies alerginis pneumonitas, kurį sukelia intensyviai arba 
pakartotinai įkvepiamos pelėsių sporos arba organinės dulkės iš šieno ar bet kurių kitų žemės ūkio 
produktų. 

Organinėse dulkėse taip pat gali būti endotoksinų – ant gramneigiamų bakterijų išorinės membranos 
esančių didelių molekulių, kurios išsiskiria į aplinką suirus bakterijos ląstelei. Į organizmą patenkantys 
endotoksinai yra astmos rizikos veiksnys. Keliose publikacijose nurodyta, kad įkvepiamos organinės 
dulkės ir (arba) endotoksinai, kaip organinių dulkių sudedamoji dalis, lemia didesnę riziką susirgti lėtine 
obstrukcine plaučių liga (LOPL), intersticine plaučių liga ir didesnę bendresnio pobūdžio kvėpavimo 
takų sutrikimų, kaip antai kosulio, sudirginimo, plaučių veiklos pablogėjimo ir gleivių kaupimosi 
plaučiuose, riziką (Basinas et al., 2013; Cambra-López et al., 2010; Diaz-Guzman, Aryal ir Mannino, 
2012; Duquenne, Marchand ir Duchaine, 2013; Omland et al., 2014). Priešingai, kiti autoriai nurodė 
plaučių vėžio rizikos sumažėjimą (Lenters et al., 2010; Lundin ir Checkoway, 2009) ir su imunitetu 
susijusį poveikį (EU-OSHA, 2007), susijusį su organinių dulkių (endotoksinų) poveikiu tarp ūkininkų 
(gyvulių augintojų).  

 Žemės ūkio sektoriaus darbuotojų alergijos 

Fermerio plaučių liga, tam tikros rūšies alerginis pneumonitas, veikiausiai yra žemės ūkio sektoriaus 
darbuotojams dažniausiai pasireiškianti alerginė komplikacija. Ją sukelia iš didelės drėgmės sąlygomis 
laikomo šieno arba grūdų įkvėpti mikroorganizmai (Cano-Jimenez et al., 2016). Nordgren ir Bailey 
(2016) nustatė, kad sutankintas šieno pakavimas šilto ir drėgno klimato sąlygomis yra susijęs su 
padidėjusia alerginį pneumonitą sukeliančių mikroorganizmų, tokių kaip Absidia corymbifera, 
koncentracija. Kiti dažni grybinės kilmės alergijas sukeliantys biologiniai veiksniai – Eurotium 
amstelodami ir Wallemia sebi (Selman et al., 2010; Méheust et al., 2014), Aspergillus fumigatus ir 
Penicillium  (Selman et al.,2010; Cano-Jimenez et al., 2016), sausgrybis ir kekeras (Cano-Jimenez et 
al., 2016). Be to, nustatyta, kad karštis ir drėgmė yra rizikos veiksniai, dėl to fermerio plaučių liga 
dažniau sergama Europos pietuose (Cano-Jimenez et al., 2016). Alerginio pneumonito atvejų taip pat 
nustatoma gyvulininkystės (galvijų, kiaulių ir naminių paukščių) ir paukštininkystės sektoriuose, 
kuriuose ši liga siejama su darbuotojų sąlyčiu su pašaru, paukščių serumu, plunksnų pūkais ir mėšlu 
(Sennekamp, 2011; Zacharisen ir Fink, 2011). Balandininko liga – tai paukščių kilmės fermerio plaučių 
ligos atitikmuo; ją sukelia Saccharopolyspora rectivirgula (Selman et al., 2010) ir į žmogaus organizmą 
patekę paukščių baltymai. 

Pasak Poole (2012), ūkyje praleista vaikystė apsaugo žmogų nuo IgE sukeliamų alerginių sveikatos 
sutrikimų atsiradimo vėlesniame gyvenimo etape. Ilgesnis ūkininkavimo laikas taip pat siejamas su 
mažesne astmos rizika (Wunschel ir Poole, 2015). Vis dėlto, žemės ūkio sektoriuje dirbantiems 
žmonėms dažnai pasireiškia nepageidaujamas poveikis viršutiniams ir apatiniams kvėpavimo takams, 
ypač ne IgE sukeliamos alerginės ligos, ir tai kelia didžiulį susirūpinimą ūkininkams, darbuotojams ir jų 
šeimoms. Su ūkininkavimu siejamas poveikis yra nevienalytis ir sudėtingas ir reikėtų atsižvelgti į 
regioninius ir tarptautinius ūkininkavimo praktikos skirtumus. 
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 Veterinarijos gydytojų alergijos 

Veterinarijos gydytojus veikia dalis tų pačių biologinių veiksnių, kurie veikia žemės ūkio sektoriaus 
darbuotojus, ir jiems gali pasireikšti panašios jautrumo reakcijos, įskaitant astmą ir alerginį pneumonitą. 
Tai apima sąlytį su naminiais gyvūnais (katėmis, šunimis ir kt.), t. y., jų išmatomis, seilėmis, šlapimu, 
serumu ir besišeriančio kailio, plaukų ar plunksnų dalelėse esančiais lipokalinų šeimos baltymais, kuris 
įjautrintiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas. Profesinė astma ir kitos alerginės reakcijos 
nustatomos žemės ūkio sektoriaus darbuotojams (ūkininkams), taip pat veterinarijos ir laboratorijų 
darbuotojams (Quirce ir Bernstein, 2011; Raulf Heimsoth et al., 2011; May et al., 2012; Raulf-Heimsoth 
et al., 2012; Tarlo ir Lemiere, 2014; Quirce et al., 2016). Zahradnik ir Raulf (2014) aprašo veterinarijos 
gydytojų ir ūkininkų astmos atvejus, susijusius su arklių (pvz., pleiskanų) ir galvijų lipokalinų šeimos 
baltymais; 3,6–16,5% paplitimas nurodomas dėl alerginio arklio poveikio.  

 Laboratorijos darbuotojų alergijos 

Laboratorijų darbuotojus, kurie dirba su vabzdžiais ar laboratoriniais gyvūnais, veikia ne vienas alergiją 
sukeliantis veiksnys, ir dėl sąlyčio su gyvūnų šlapimu, plaukais, kailio ar plunksnų dalelėmis ir (seilėmis) 
jiems kyla ūmių padidėjusio jautrumo reakcijų pavojus (Corradi et al., 2013; Jones, 2015). Atliekant 
darbus, kurių metu sąveikaujama su laboratoriniais gyvūnais, šlapimas yra pagrindinis alergenas (Feary 
et al., 2016; Raulf, 2016; Westall et al., 2014), kurio poveikis gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas, 
įskaitant astmą, urtikariją (Tarlo ir Lemiere, 2014; Zacharisen et al., 2011; Zahradnik et al., 2014) ir 
alerginį pneumonitą (Quirce et al., 2016; Sennekamp, 2011). Kitose su gyvūnais susijusiose profesijose 
svarbiausiais alergenais laikomi lipokalinų šeimos baltymai (Feary et al., 2016; Jones et al., 2012; 
Quirce ir Bernstein, 2011; Raulf et al., 2016). Alergija graužikams pasireiškia 11–44 proc. sąlytį su jais 
turintiems laboratorijų darbuotojams, ir ji gali sukelti tiek ūminius, tiek lėtinius simptomus, įskaitant 
įvairias reakcijas – nuo kontaktinės urtikarijos iki alerginio pneumonito ir astmos ar net anafilaksijos 
(Feary ir Cullinan, 2016; Jeal ir Jones, 2010; Nicholson et al., 2010;  Zahradnik ir Raulf, 2014).  

 
2 lentelė. Alergijas sukeliančių veiksnių, toksinų ir su jais susijusio poveikio su gyvūnais dirbančių 
specialistų sveikatai apžvalga pagal veiksnių kategoriją 

Biologinis veiksnys Profesija Poveikis sveikatai 

Gyvūninės kilmės antigenai 
(a)   

Afrikos pingvinas Su gyvūnais dirbantys 
specialistai Astma 

Paukščiai Zoologijos sodo prižiūrėtojai Astma 

Paukščių serumas, mėšlas, 
plunksnos (balandžių, 
ilgauodegių papūgų, kanarėlių, 
zebrinių amadinų) 

Žemės ūkis (paukščių veisėjai)  

Prekiautojai paukščiai 

Veterinarijos gydytojai 

Alerginis pneumonitas 

Katės Veterinarijos gydytojai Alerginis pneumonitas 

Vištos 
Žemės ūkis (su gyvūnais 
(naminiais paukščiais)dirbantys 
specialistai) 

Astma 

Karvių kaulų dulkės Skerdėjai Astma 

Elnių kailio dalelės 
Žemės ūkis (su gyvūnais 
dirbantys specialistai / gyvūnų 
augintojai) 

Astma 
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Biologinis veiksnys Profesija Poveikis sveikatai 

Ožkų kailio dalelės Skerdėjai, veterinarijos 
gydytojai Astma 

Gyvuliai (plaukai, šlapimas, 
seilės, kailio dalelės ir kiti 
įkvepiami gyvulių, kaip antai 
galvijų, arklių, kiaulių, avių ir 
ožkų, komponentai) 

Žemės ūkis (ūkininkai) 

Su gyvūnais dirbantys 
specialistai 

Veterinarijos gydytojai 

Astma 

Audinių šlapimas 
Žemės ūkis (su gyvūnais 
dirbantys specialistai / gyvūnų 
augintojai) 

Astma 

Kiaulės Skerdėjai Astma 

Kiaulių žarnynas (mirkstančio 
vandens garai) 

Mėsininkai (kiaulienos produktų 
gamyba) Astma 

Naminiai paukščiai, kalakutai, 
laukiniai paukščiai, fazanai 
(serumas, mėšlas, plunksnos) 

Žemės ūkis (su gyvūnais 
(naminiais paukščiais) 
dirbantys specialistai) 

Alerginis pneumonitas 

Nariuotakojai   

Naminių paukščių erkutės 
Žemės ūkis (su gyvūnais 
(naminiais paukščiais)dirbantys 
specialistai) 

Astma 

Sarcoptes scabei Su gyvūnais dirbantys (juos 
prižiūrintys) specialistai Niežai  

Bakterijos   

Bakterijos (b) Žemės ūkis (paukščių veisėjai) Alerginis pneumonitas 

Mišiniai   

Organinės dulkės 
(endotoksinai) 

Žemės ūkis (su gyvūnais 
dirbantys specialistai / kiaulių 
augintojai) 

Kasmet tikrinamos plaučių 
veiklos pablogėjimas 

Organinės dulkės 
Žemės ūkis (su gyvūnais 
dirbantys specialistai / kiaulių 
augintojai) 

Organinių dulkių sukeliamas 
toksinis sindromas, LOPL 

Organinės dulkės 
(endotoksinai, pelėsių sporos, 
infekcijos sukėlėjai) 

Žemės ūkis (su gyvūnais 
dirbantys specialistai / naminių 
paukščių ir kiaulių augintojai) 

Kvėpavimo takų ligos, 
sumažėjęs forsuoto iškvėpimo 
tūris 

Parazitai   

Silkių kirmėlės (Anisakis 
simplex) 

Žemės ūkis (su gyvūnais 
dirbantys specialistai / naminių 
paukščių augintojai) 

Astma  

Alerginis pneumonitas  
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Biologinis veiksnys Profesija Poveikis sveikatai 

Augalinė medžiaga   

Aromatiniai augalai Skerdėjai Astma 

Serenčių (Tagetes erecta) 
žiedai Gyvūnų pašaras Astma 

Toksinai / subląsteliniai 
patogenai   

Aflatoksinai 
Žemės ūkis (su gyvūnais 
dirbantys specialistai / naminių 
paukščių augintojai) 

Hepatotoksiškumas, 
kancerogeniškumas, 
imunosupresija 

Bakteriniai endotoksinai Veterinarijos gydytojai (c) 

Mikotoksinai Veterinarijos gydytojai (c) 

(a) Alergiją sukeliantis biologinis veiksnys. 

(b) Atlikus vieną ar kelias peržiūras, nenustatyta jokio biologinio veiksnio (poveikio), susijusio su atitinkamu poveikiu 
sveikatai ar profesija. 

(c) Atlikus vieną ar kelias peržiūras, nenustatyta jokio poveikio sveikatai, susijusio su atitinkamu biologiniu veiksniu 
(poveikiu) ar profesija. 

 

Patekimo į organizmą ypatumai, sąmoningas (tikslingas) 
naudojimas ir atsitiktinis sąlytis bei nustatytos poveikio ribos 
Darbo aplinkoje biologinių veiksnių poveikis gali pasireikšti sąmoningai naudojant tam tikrus 
organizmus pirminiame procese (pvz., laboratorijose, biotechnologijų sektoriuje). Taip pat tai gali lemti 
iš esmės atsitiktinis ar netyčinis sąlytis, atliekant procesus, kuriuose naudojama daug įvairių 
mikroorganizmų, arba dirbant aplinkoje, kurioje natūraliai yra biologinių veiksnių, nes susiklosčiusios 
palankios sąlygos mikroorganizmams augti. Apskritai biologinių veiksnių gali būti vandenyje, 
dirvožemyje, augaluose ir gyvūnuose. Netyčinis sąlytis yra laikomas rimta problema šių profesijų 
darbuotojams, nes tokio poveikio keliamas pavojus ne visada akivaizdus. Kai kurie su biologiniais 
veiksniais susiję sveikatos sutrikimai yra gana nespecifiniai, dėl to sunku įvertinti, kiek dažnai sąlytis su 
biologiniais veiksniais sukelia ligą. Dauguma su gyvūnais dirbančių specialistų sąlyčio biologiniais 
veiksniais atvejų laikomi atsitiktiniais; į šių darbuotojų organizmą jie dažniausiai patenka, pvz., esant 
sąlyčiui su gyvūnais, jų kūno skysčiais ir (arba) audiniais ir išmatomis, taip pat esant sąlyčiui su gyvūnų 
pašaru (pvz., šienu, žole, pašariniais runkeliais, kukurūzais) ir kraiku (pvz., šiaudais, pjuvenomis). 
Mikroorganizmų ir susijusių biologinių veiksnių rūšis ir kiekis, taip pat šių mikroorganizmų gyvybingumas 
ir (arba) dauginimasis skiriasi priklausomai nuo konkrečios medžiagos sudėties (pvz., maisto medžiagų 
įsisavinimo ir vandens kiekio joje), taip pat nuo temperatūros ir drėgmės (tai visi svarbūs veiksniai, nuo 
kurių priklauso mikroorganizmų augimas). Į žmogaus organizmą biologiniai veiksniai daugiausia 
patenka per kvėpavimo takus arba tiesiogiai liečiant gyvūnus arba su gyvūnais susijusias medžiagas 
(daugiausia per odą ir (arba) virškinimo traktą). 

 

Pažeidžiamos grupės 
Organinių dulkių poveikiui jautriausios šios su gyvūnais dirbančiųjų grupės: jauni darbuotojai, 
nėščiosios, žmonės, jau sergantys tam tikromis ligomis, pvz., plaučių ligomis, alergijomis, astma ir 
diabetu (dėl padidėjusios infekcijų rizikos), (kitomis) lėtinėmis ligomis sergantys žmonės ir žmonės, 
kurių imuninės sistemos veikla sutrikusi.  
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Pavyzdžiui, grybelių sporos ypač kenksmingos imunodeficitą turinčių žmonių plaučiams (Zukiewicz-
Sobczak et al., 2013) ir, kaip minėta pirmiau, gali sukelti astmą, alerginį rinitą ir alerginį pneumonitą.  

 Be to, gyvulininkystės 
ūkiuose, kurie neretai veikia 
kaip šeimos verslas, kuriame 
dirba nedaug žmonių ir yra 
palyginti daug savarankiškai 
dirbančių asmenų, sunkiau 
kontroliuoti padėtį, nei 
patalpose, kuriose laikomi 
laboratoriniai gyvūnai, nes šie 
ūkiai yra didesni ir ne tokie 
pažangūs patogumų bei 
griežtų higienos standartų 
požiūriu. Todėl šeimos versle 
dirbantys žmonės taip pat 
laikomi pažeidžiama grupe.  

Be to, gyvulininkystės sektoriuje dirbantys užsieniečiai neretai prastai kalba vietos kalba, dėl to jie yra 
labiau pažeidžiami, nes jiems gali būti sunku suprasti rekomendacijas dėl higienos ir kitas gaires bei 
nurodymus, kurie nepateikiami jų gimtąja kalba. Kaip ir kitose profesijose, stažuotojai ir darbuotojai, 
kuriems tai yra pirmas darbas, turi mažiau praktinės patirties ir ne taip gerai išmano apie kylančią riziką. 
Neretai stažuojantis darbuotojų saugai ir sveikatai neskiriama jokio ypatingo dėmesio, todėl dažnu 
atveju nauji darbuotojai gali stokoti žinių apie, pvz., higienos principus. Tirdami jaunų darbuotojų 
(įskaitant su laboratoriniais gyvūnais dirbančiųjų) profesines respiracines alergijas, Moscato et al. 
(2011) nustatė, kad karjeros programas pradėjusiems studentams, kurių darbo aplinkoje buvo alergenų 
šaltinis, per pirmus 2–3 metus nuo sąlyčio su tais alergenais pradžios, gerokai dažniau nei kitiems 
studentams pasireiškė įjautrinimas profesiniams alergenams, kuris savo ruožtu buvo susijęs su atopija 
ir bronchų hiperaktyvumu. Vis dėlto, vėliau įjautrinimo rodikliai sumažėjo. Be to, laikinieji arba sezoniniai 
darbuotojai ir oficialiai neįdarbinti žmonės paprastai laikomi labiau pažeidžiamais darbuotojais, nes jie 
dažnai nežino ir neinformuojami apie jiems kylančius pavojus ir gali dirbti pavojingomis sąlygomis. 
Vyresnio amžiaus darbuotojai yra jautresni sveikatos problemoms; senėjant visuomenei, ne tik daugėja 
tokių darbuotojų, bet ir gali didėti jų dalis šiose profesinėse srityse. Todėl vyresnio amžiaus darbuotojai 
taip pat priskiriami prie pažeidžiamų darbuotojų grupės.  

 

Kylanti rizika 
Kaip apibrėžta Europos rizikos observatorijos (EU-OSHA, 2007), kylanti rizika – tai bet kokia naujai 
sukurta  ar naujai nustatyta ir didėjanti rizika bei rizika, kuri tampa plačiai žinoma ar nustatyta.  

Ekspertų prognozėje dėl kylančios biologinių veiksnių keliamos rizikos buvo teigiama, kad gyvuliai gali 
atlikti biologinių veiksnių rezervuaro vaidmenį ir gali sukelti pasaulines (zoonozių) epidemijas, įskaitant 
tokių ligų, kaip sunkus ūmus respiracinis sindromas (SARS), paukščių gripas, Ebolos ir Marburgo 
virusinės ligos, cholera, dengės karštligė, tymai, meningitas, geltonoji karštinė, Ku karštligė, 
legioneliozė, tuberkuliozė ir tuliaremija; visos jos gali turėti tiesioginę įtaką su gyvūnais susijusių 
profesijų darbuotojams (EU-OSHA, 2007).  

Globalizacija, įvairūs keliavimo ir krovinių gabenimo ypatumai lėmė platesnį ligų, kuriomis paprastai 
nesergama Europoje, paplitimą iš vietovių, kuriose tos ligos yra endeminės, arba Europos viduje (pvz., 
Krymo–Kongo hemoraginė karštligė išplito iš Balkanų į Portugaliją ir Ispaniją) ir didesnį sergamumą 
jomis arba sergamumą žinomomis ligomis tokioje (profesinėje) aplinkoje, kurioje tokių ligų atvejų 
anksčiau niekada nebuvo nustatyta (žmonių dirofilariazės atvejai tarp Vidurio ir Rytų Europos 
veterinarijos gydytojų arba, pvz., sporotrichozės (sukėlėjas – Sporothrix schenckii) atvejai tarp 
veterinarijos gydytojų). 

Be to, bakterijų atsparumas daugeliui vaistų, kurį iš dalies lėmė dažnesnis antibiotikų naudojimas žemės 
ūkio sektoriuje, taip pat laikomas kylančia grėsme ir gali turėti poveikį daugeliui žmonių, įskaitant 
darbuotojus. Kadangi daugeliui vaistų atsparių bakterijų nustatoma ir gyvūnams, ir žmonėms, dėl 
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dažnesnio antibiotikų naudojimo (vartojimo) sunkumų kyla gydant tiek gyvūnus, tiek žmones. Todėl gali 
tekti keisti gyvūnų auginimo metodus, siekiant sumažinti antibiotikų poreikį.  

Be to, keliose valstybėse gyvulininkystės industrializavimas pripažintas kylančia rizika, nes ūkiai 
plečiasi (daugėja gyvūnų ir darbuotojų) ir didėja jų produktyvumas. Dėl to didėja spartesnio ligų plitimo 
pavojus. Labiau pramoninis gyvulininkystės modelis taip pat gali reikšti, kad darbuotojai atlieka tik kelis 
specializuotus ne tokius įvairius darbus, ir jie yra ilgiau veikiami tam tikrų riziką keliančių veiksnių. 
Priklausomai nuo to, koks tai yra darbas, darbuotojams gali tekti ilgiau kvėpuoti oru, kuriame yra, pvz., 
(daug) organinių dulkių. Taip pat susirūpinimą kelią pramoninio ūkininkavimo plėtra kitose šalyse, dėl 
kurio būtų importuojama daugiau produktų ir gali būti įvežta naujų biologinių veiksnių, nors iškėlus tam 
tikrą veiklą taip pat būtų galima sumažinti riziką vietos lygmeniu. Dėl industrializavimo darbdaviams gali 
tekti prisiimti papildomus teisinius įsipareigojimus, susijusius su rizikos vertinimu ir dokumentais. Todėl 
būtina daugiau dėmesio skirti rizikos vertinimui ir tam, kaip tai yra teisiškai įtvirtinta. 

 

Rekomenduojamos politikos priemonės (įskaitant prevencines 
priemones) su gyvūnais dirbančių profesijų atstovams  
Dauguma politikos priemonių, nustatytų pokalbių su ekspertais ir tikslinėmis profesinės rizikos 
specialistų grupėmis metu, buvo susijusios su ūkininkavimu ir žemės ūkio sektoriaus darbuotojų 
apsauga. 

Prevencija DSS srityje  
Šiuo metu patvirtintos ūkių savininkams ir jų darbuotojams skirtos saugaus darbo srities politikos 
priemonės apima darbo vietos rizikos vertinimo priemones, informacijos apie riziką darbo vietoje ir 
rekomendacijų, kaip gerinti rizikos valdymą, teikimą, taip pat ūkininkams skirtų naujausių apsaugos 
priemonių demonstravimą ir saugos specialistų mokymą. Tam, kad tokios priemonės, kaip šios, būtų 
sėkmingai įgyvendinamos, dažnai didelę įtaką turi asmeniniai ryšiai, pvz., konsultanto arba DSS 
eksperto apsilankymas ūkyje. Siekiant įsitikinti, kad šie sprendimai yra praktiškai tinkami, svarbu 
atsižvelgti į ūkininko žinias apie darbo procesus. Svarbu, kad šios taisyklės būtų paprastos ir lengvai 
suprantamos. Gaunant finansinę paramą šioms priemonėms įgyvendinti, ūkininkams būtų paprasčiau 
gerinti darbo aplinką.  

 Rizikos vertinimo priemonės kūrimas  

Pokalbių su tikslinėmis profesinės rizikos specialistų grupėmis metu pateikta rekomendacija sukurti 
rizikos vertinimo priemonę, kurią naudojant būtų galima įvertinti visus darbus, apžvelgti galimus rizikos 
veiksnius ir nustatyti būdus rizikai sumažinti. Biologinių veiksnių rizikos aprašymo ir vertinimo (RI&E) 
planas, taip pat rekomendacijos dėl alergenų, kuriuos abu sukūrė Nyderlandų profesinių kvėpavimo 
sutrikimų ekspertizės centras (NECORD) www.nkal.nl/tools.asp), laikomi gerais šiuo metu esamų 
priemonių, kurios galėtų būti naudojamos šiam tikslui, pavyzdžiais.  

 Poveikio vertinimas ir matavimai 

Prancūzijos įmonėse, kurių darbuotojai praneša apie savo sveikatos negalavimus, atliekami vietiniai 
matavimai (biologinių veiksnių, siekiant nustatyti, kokie veiksniai veikia darbuotojų sveikatą), taip pat 
teikiamos rekomendacijos ir pagalba negaluojantiems darbuotojams ir darbdaviams, kaip gerinti darbo 
procesus ir mažinti biologinių veiksnių (ir jų sudedamųjų dalių, neretai endotoksinų) poveikį bei išvengti 
jų sukeliamos infekcijos. Didėjant šio sektoriaus koncentracijai ir pramoninio ūkininkavimo mastui, t. y. 
didėjant žemės ūkio įmonėms ir mažėjant jų skaičiui, ūkiuose gali tapti lengviau atlikti mokslinius tyrimus 
(surinkti mėginius profesinės higienos tyrimo tikslais), vykdyti stebėseną ir atlikti rizikos vertinimus. 

 Profesinio poveikio ribinės vertės 

Ekspertai pabrėžė, kad reikia nustatyti aiškias didžiausias profesinio poveikio ribines vertes (OEL) 
endotoksinų poveikiui, kuris gali kelti didelį pavojų darbuotojams. Profesinio poveikio ribinės vertės 
padėtų kontroliuoti biologinių veiksnių poveikį ūkiuose ir suteiktų galimybę įgyvendinti ekonomines 
sankcijas ar baudas.  

Tačiau (kiekybinių) duomenų apie biologinių veiksnių poveikį ir jo pasekmes sveikatai (poveikio ir 
pasekmių santykį) stoka sutrukdė apskaičiuoti faktines profesinio poveikio ribines vertes, taikytinas su 
gyvūnais susijusių profesijų darbuotojams. Nors tai nėra būtent su gyvūnais susijusioms profesijoms 

file://AGENCY.dom/SHARED/COMMONPROJECTS/Operational%20activities/4.7%20Awareness%20raising%20&%20Comm%202017/Publications/w834-ES-Biological-healthproblems-animals/For%20approval/www.nkal.nl/tools.asp
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taikytinas rodiklis ir jis nepatvirtintas kaip oficiali profesinio poveikio ribinė vertė, Nyderlanduose ir 
Norvegijoje buvo apskaičiuota su endotoksinais susijusios profesinio poveikio ribinės vertės (90 Eu/m³ 
vidutinis svertinis dydis per 8 val. (angl. eight-hour time-weighted average) (DECOS/NEG, 2010). 
Skandinavijoje Šiaurės ekspertų grupė (NEG) ištyrė pelėsius, galinčius sukelti toksinį poveikį žmonių 
sveikatai, ir apskaičiavo, kad pelėsių koncentracija ore, kuriai esant neįjautrinti darbuotojai pradeda 
jausti poveikį, yra maždaug 105 sporų/m³ oro (Eduard, 2006; Eduard, 2009). Remiantis esamais 
moksliniais straipsniais, apskaičiuotos toliau nurodytos darbo aplinkoje, įskaitant su gyvūnais dirbančių 
specialistų darbo aplinką, bioaerozoliams taikytinos slenkstinės ribos arba pamatinės vertės 
(https://oshwiki.eu/wiki/Bioaerosols_and_OSH):  

 bendras bakterijų skaičius: ≤ 1,0 × 103–7,0 × 103 kolonijas sudarančių vienetų (3) (KSV)/m³ 
nepramoninėse darbo vietose ir ≤ 7,5 × 102–1,0 × 107 KSV/m³ gamybinėse bei pramoninėse 
patalpose; 

 gramneigiamos bakterijos: 1,0 × 103–2,0 × 104 KSV/m³ gamybinėse ir pramoninėse patalpose; 
 grybai: 1,0 × 101–1,0 × 104 KSV/m³ nepramoninėse darbo vietose ir ≤ 1,0 × 102–1,0 × 107 

KSV/m³ gamybinėse ir pramoninėse patalpose; 
 bakteriniai endotoksinai: 0,005–0,2 µg/m³ atliekant gamybinius ir pramoninius procesus; 
 patogeniniams mikroorganizmams saugumo riba nenustatyta, slenkstinė riba turėtų būti 

0 KSV/m³. 

 Rizikos šalinimas 

Projektuojant ir statant žemės ūkiui skirtus pastatus, reikėtų atsižvelgti į pažangą, padarytą plėtojant 
gyvulininkystės metodus, taip pat į ergonominius ir dizaino patobulinimus, užtikrinančius darbuotojų 
apsaugą (įskaitant prevencines priemones, apsaugančias nuo biologinių veiksnių rizikos). Pavyzdžiui, 
užtikrinus gerą ventiliaciją, sumažėja daugeliui vaistų atsparių bakterijų plitimo rizika. 

Kita svarstytina galimybė – darbo procesų automatizavimas ir darbuotojo atskyrimas nuo zonų ir (arba) 
darbų, kuriose (kuriuos atliekant) į aplinką patenka daug, pvz., organinių dulkių. Vienas iš pateiktų 
pavyzdžių – gaudymo robotas, kuris naudojamas vištų pilnoms vištidėms valyti.  

 Higienos užtikrinimo priemonės 

Su higiena susijusiose rekomendacijose, kurios padės pagerinti darbuotojų saugą ir apsaugą nuo 
biologinių veiksnių ūkiuose, rekomenduojama atskirti gyvenamąsias ir darbo zonas, persirengti po 
darbo ir naudoti tuos valymo metodus, kuriuos taikant nesusidaro dulkės ar aerozoliai.  

Gyvūnų gabenimas laikomas svarbiu patogenų plitimo rizikos veiksniu. Su gyvūnų gabenimu susiję 
darbuotojai ir ūkininkai, kuriems tie gyvūnai priklauso, turėtų būti supažindinti su prevencinėmis 
priemonėmis, kurių jie gali imtis, siekdami išvengti biologinių veiksnių plitimo gabenant gyvūnus, pvz., 
nuvežus gyvūnus, tuoj pat dezinfekuoti sunkvežimį.  

 Dulkių vengimas 

Kaip minėta, su dulkėmis susiję sveikatos sutrikimai laikomi rimta problema. Yra priemonių, kurios 
padeda išvengti fermerio plaučių ligos ir kitų ūkininkų ligų, susijusių su pelėsių ir bakterijų augimu. Šios 
priemonės visų pirma tiesiogiai susijusios su šieno ir grūdų laikymo, taip pat su gyvūnų pašaro, kraiko 
ar grūdų perdirbimo metodais. Yra keli politikos priemonių pavyzdžiai, kuriuose pateikiamos tam tikros 
rekomendacijos, pvz., praktinė brošiūra kiaulių augintojams, kaip sumažinti dulkių kiekį garduose. Vis 
dėlto, nors jau yra priemonių, padedančių išvengti organinių dulkių poveikio, vis dar labai reikia daugiau 
priemonių užsikrėtimo rizikai sumažinti.  

 Asmeninės apsaugos priemonės 

Galimai dėl nežinojimo žemės ūkio sektoriaus darbuotojai neretai nedėvi asmeninių apsaugos 
priemonių arba atsisako jas dėvėti. Kita galima priežastis, dėl kurios ūkininkai retai dėvi AAP, yra kainos 
– jie turi patys įsigyti AAP (pvz., respiratorius), kurios, jų manymu, yra per didelės. Vienas iš galimų 
būdų skatinti dėvėti AAP – suteikti galimybę nemokamai išbandyti AAP. Tai buvo sėkmingai išmėginta 

                                                      
(3) Kolonijas sudarantis vienetas (KSV) – tai vienetas, kurį naudojant apskaičiuojamas gyvybingų bakterijų arba grybinių ląstelių 

skaičius ėminyje. 

https://oshwiki.eu/wiki/Bioaerosols_and_OSH


 

   26 

 

Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios su gyvūnais dirbančių specialistų sveikatos problemos 

keliose šalyse. AAP naudojimas taip pat šiek tiek pagerėjo tarp jaunesnių ir geriau apmokytų ūkininkų 
kartos.  

 Mokymas ir informavimas 

Žemės ūkio sektoriuje darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės turėtų būti taikomos taip pat, kaip ir 
kituose pramonės sektoriuose. Ūkininkams ypač reikia suteikti daugiau informacijos apie tai, kaip  
išvengti biologinių veiksnių poveikio, kaip sumažinti dulkių ir endotoksinų koncentraciją ir kaip skatinti 
dėvėti AAP. Svarbus pirmas žingsnis būtų aiškiai, suprantamai ir tinkamai informuoti ir šviesti ūkininkus 
apie teisinius reikalavimus ir taisykles. Antrame etape reikėtų keisti ūkininkų darbo metodus, raginant 
juos labiau rūpintis savo sveikata. Skatinant šiuos pokyčius, būtų galima ne tik organizuoti praktinius 
mokymus vyresnės kartos, bet ir rengti mokymus naujos kartos ūkininkams, pradedant tai daryti dar 
mokykloje, pateikiant jiems informaciją konkrečiomis temomis ir profesinėse mokyklose. Mokymas 
vietoje veikiausiai būtų ūkininkams tinkamiausia galimybė mokytis, vis dėlto, turbūt, praktiškesnis ir 
sąnaudų požiūriu efektyvesnis būdas būtų rengti e. mokymus rizikos prevencijos klausimais. 

Ūkininkai turėtų išmokti atlikti darbo vietos rizikos vertinimą (kiekvienos darbo vietos ir kiekvieno darbo) 
ir, remiantis rizikos vertinimo rezultatais, įgyvendinti atitinkamus patobulinimus (pvz., kontroliuoti dulkių 
koncentraciją ore).  

Taip pat ūkininkus reikėtų geriau informuoti apie neigiamą poveikį sveikatai, siejamą su tuo, kaip jie 
dirba. Pavyzdžiui, ūkininkams lėtinių kvėpavimo takų ligų ar zoonozių sąsajos su darbu ūkyje ne tokios 
akivaizdžios, kaip jų atliekamo darbo sąsajos su rimtais nelaimingais atsitikimais darbe, bet į šias 
sąsajas taip pat reikėtų atsižvelgti įgyvendinant atitinkamas saugos užtikrinimo procedūras.  

Vienodai svarbu skleisti informaciją darbuotojams ir juos mokyti, ypač užsieniečius darbuotojus (kurie 
priskiriami prie pažeidžiamų darbuotojų grupių), nes jie gali nežinoti apie atitinkamas grėsmes ir gali 
nesuprasti darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių. Prancūzijos žemės ūkio sektoriuje įgyvendinta 
„Certiphyto“(4) schema pateikiama kaip sėkmingas sistemos, pagal kurią reikalaujama, kad dirbti tam 
tikrą darbą norintys darbuotojai gautų atitinkamą sertifikatą, pavyzdys. Sertifikatas, kaip užsieniečiams 
darbuotojams keliamas kvalifikacinis reikalavimas, suteiktų jiems galimybę išmokti kontroliuoti 
biologinių veiksnių poveikį dar prieš pradedant dirbti. 

Kaip išvengti atsparumo antibiotikams plitimo 
Siekiant sumažinti antibiotikų naudojimo gyvulininkystės sektoriuje mastą, gali tekti visuomenės 
sveikatos ar DSS srities teisės aktuose ir veterinarijos praktikoje įtvirtinti išsamesnes taisykles ir 
nurodymus. Antibiotikų naudojimo mastą būtų galima sumažinti veiksmingiau informuojant, šviečiant ir 
mokant atitinkamus specialistus. Gyvūnų veisėjai ir veterinarijos gydytojai galėtų bendradarbiauti 
įgyvendindami alternatyvas strategijas, kuriomis galėtų pakeisti antibiotikų naudojimą. Paaiškinimas, 
kad su antibiotikų naudojimu siejamos grėsmės sveikatai susijusios su tam tikra finansine rizika, gali 
paskatinti gyvūnų veisėjus keisti savo elgesį ir nebepirkti antibiotikų užsienyje. Be to, plačiosios 
visuomenės ir vartotojų informuotumo apie tai, kaip gyvūnų sveikata susijusi su žmonių sveikata 
didinimas (pabrėžiant, kaip svarbu užkirsti kelią bakterijų atsparumui daugeliui antibiotikų, rečiau vartoti 
antibiotikus, geriau išmanyti apie zoonozes ir apie tai, kaip infekciją perduoda zoonozių užkrato 
pernešėjai) gali paskatinti ūkininkus pakeisti savo taikomus gyvūnų veisimo metodus ir ieškoti 
alternatyvių būdų užtikrinti gyvūnų gerovę užuot naudojus antibiotikus.  

Ūkininkus taip pat reikėtų informuoti apie tai, kad kreipdamiesi medicininės pagalbos, jie turėtų 
informuoti gydytojus apie savo darbą su gyvūnais, jeigu tuo tikslu jie naudoja antibiotikus, nes sveikatos 
sutrikimas gali būti susijęs su daugeliui vaistų atspariomis bakterijomis. Be to, pvz., profesinės sveikatos 
paslaugų tarnyba, kaip antai įkurta Suomijoje, gali atlikti ūkininkų sveikatos patikrinimus dėl daugeliui 
vaistų atsparių bakterijų (pvz., MRSA). 

Kai kuriose šalyse yra parengtos tikrintojams, kurie lankose kiaulių ūkiuose, skirtos gairės, kuriose 
pateikta informacija apie tai, kaip vykdyti veiksmingą priežiūrą ir užtikrinti apsaugą.  

 

                                                      
(4) Prancūzijos žemės ūkio ir maisto ministerijos svetainė, kaip gauti augalų apsaugos produktų (augalinės kilmės vaistinių 

medžiagų) sertifikatą: http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/creer-ou-ceder-une-
exploitation/article/certiphyto-obtenir-le-certificat. 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/creer-ou-ceder-une-exploitation/article/certiphyto-obtenir-le-certificat
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/creer-ou-ceder-une-exploitation/article/certiphyto-obtenir-le-certificat
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Profesinės sveikatos paslaugos 
Suomijoje veikia unikali sistema, ūkininkų profesinės sveikatos paslaugų tarnyba (FOHS), kuri teikia 
informaciją, švietimo paslaugas, didina informuotumą, taip pat konsultuoja ir teikia rekomendacijos dėl 
AAP bei vykdo stebėseną. Taip pat ši tarnyba dažnai atlieka sveikatos patikrinimus ūkiuose, pvz., tikrina 
ūkininkų plaučius. Be to, ši tarnyba gali pateikti rekomendacijos dėl asmens gebėjimo arba tinkamumo 
dirbti, atsižvelgiant į konkrečius rizikos veiksnius darbo aplinkoje. Tai ypač svarbu pažeidžiamų 
darbuotojų požiūriu. Be kita ko, ši tarnyba reguliariai peržiūri profesinės sveikatos priežiūros 
rekomendacijas ir gaires dėl darbuotojų sveikatos patikrinimų. Deja, bet ši tarnyba paslaugas teikia ne 
visuose Suomijos ūkiuose, bet FOHS pavyzdžiu būtų galima sekti kitose šalyse. 

 

Išvada 
Dėl atsitiktinio sąlyčio su bakterijomis, grybeliais, parazitais, prionais, organinėmis dulkėmis (kurios yra 
biologinių veiksnių (ir jų produktų) mišinys) ir alergijas sukeliančiais veiksniais, būtent gyvūninės kilmės 
antigenais ir toksinais (patogenais), su gyvūnais dirbantiesiems aiškiai kyla pavojus susirgti tam tikromis 
infekcijomis. Biologinių veiksnių sukeliamos ligos yra plačiai paplitusios, o tai iš dalies lemia labai 
įvairaus pobūdžio biologinių veiksnių poveikis specialistų, kurie savo darbe sąveikauja su gyvūnais 
(pvz., skerdyklų darbuotojų, su gyvuliais dirbančių specialistų ir veterinarijos gydytojų), sveikatai, taip 
pat žinių apie prevencines priemones ir pagrindines higienos taisykles, kurios padeda išvengti tokio 
poveikio, trūkumas. Šiuo metu patvirtintomis su gyvūnais dirbantiesiems skirtomis politikos 
priemonėmis siekiama užkirsti kelią organinių dulkių poveikiui žmonių sveikatai, taip pat MRSA 
patekimui į žmogaus organizmą kiaulininkystės ūkiuose bei sergamumui fermerio plaučių liga. Siekiant 
sumažinti su gyvūnais dirbantiems specialistams kylančią riziką, pasiūlyta keletas priemonių, įskaitant 
rizikos prevenciją, reglamentavimą ir politikos priemonių planavimą darbuotojų saugos ir sveikatos 
srityje, taip pat stebėseną ir tikrinimą, tikslinių darbo vietos rizikos vertinimo priemonių kūrimą, mokymų 
rengimą ir informavimą bei informuotumo didinimą. Ypač reikėtų didinti informuotumą apie biologinių 
veiksnių poveikio keliamą riziką pažeidžiamoms darbuotojų grupėms, kaip antai nėščiosioms, jauniems, 
laikiniems, sezoniniams ir užsieniečiams darbuotojams, žmonėms, jau sergantiems tam tikromis 
ligomis, ir imunodeficitą turintiems žmonės, taip pat žmonėms, dirbantiems žemės ūkio įmonėse, kurios 
yra šeimos verslas. Galiausiai, reikėtų imtis prevencinių priemonių keleto kylančių rizikos veiksnių 
atžvilgiu, pvz., dėl platesnio kai kurių ligų sukėlėjų geografinio paplitimo, pavojų, susijusių su 
struktūriniais žemės ūkio sektoriaus pokyčiais, ir atsparumo antibiotikams plitimu. Taip pat būtų galima 
gilinti žinias apie šių profesijų darbuotojams pasireiškiančių alergijų, kurios siejamos su biologinių 
veiksnių poveikiu, priežastis, kad būtų galima užkirsti kelią rimtoms kvėpavimo takų ligoms, dėl kurių 
sutrinka sveikata, ir organizuoti veiksmingesnę bei tikslingesnę prevenciją. 
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