Увага! Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби
(ЗВДВРХ) наближається!

Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби (ЗВДВРХ) - це контагіозна
інфекційна хвороба, яка вражає велику рогату худобу і характеризується лихоманкою,
пригніченням, утворенням на шкірі вузликів і набряків, збільшенням лімфатичних
вузлів, а також утворенням вузликів на слизових оболонках, виділеннями з носової
порожнини і очей, патологічним виділенням молока (лакторея), набряками на
кінцівках та кульганням. Збудником хвороби є вірус з родини Poxviridae.
Хвороба реєструється в Африці і на Близькому Сході. В останні роки спалахи
були зареєстровані в Туреччині, а починаючи з 2015 року — в Греції, з наступним
поширенням у 2016 — до Болгарії та Македонії, 2017 - Росії.
ЗВДВРХ зумовлює економічні збитки внаслідок виробничих втрат (наприклад,
лакторея, зниження якості шкур), карантинних і торгових обмежень, запроваджених
на заражених територіях.
Передача: Вірус передається трансмісивно, переважно механічним шляхом при
укусах комах-переносників (комарі, мухи, кліщі тощо), занесених із зараженої зони
(території) вітром або в транспортних засобах та через контаміновані ін'єкційні голки.
Також зараження відбувається через слину, виділення з носа, кров, молоко, сперму.
Конкретні вектори (кровосисні членистоногі), мало вивчені і різноманітні — в
залежності від країни. Занесення контамінованих (заражених) переносників
відбувається в теплу пору року, коли цьому сприяють умови (температура, волога
тощо). Збудник захворювання може також поширюватися через забруднені корми,
воду, обладнання та інвентар. Вірус не передається людині.
Клінічні ознаки й діагностика: вузлики розміром 5-50 мм (округлої форми, що
піднімаються над шкірою) з'являються, зазвичай, через 2 дні після початку лихоманки
(температура тіла підвищується до 40° С) на шкірі голови, шиї, вимені, статевих

органів, промежини й кінцівок. Вони можуть бути поодинокими чи дисемінованими
(реєструватись по всьому тілу), можуть зникати чи утворювати виразки з наступним
загоюванням з утворенням рубців.
Інкубаційних період хвороби може тривати від 7 до 28 днів, переважно 7-10 днів.
Клінічний діагноз підтверджується результатами лабораторних досліджень
зразків крові і тканини ушкодженої шкіри.
Вірус зберігається життєздатним в уражених частинах шкіри не менше 33 днів, в
слині – 11 днів, в крові, сечі, молоці, спермі, виділеннях з носа, слизових оболонках та
внутрішніх органах хворих тварин – 4 дні.
Лікування: заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби не розроблено.
Профілактика: Однією із стратегій профілактики цього захворювання є вакцинація
сприятливого поголів’я ВРХ. Наразі вивчається питання застосування вакцини та
створення буферної зони на території України у областях, що межують із країнами, в
яких уже реєструється заразний вузликовий дерматит ВРХ..
У разі виявлення даних клінічних ознак чи підозри, просимо негайно звертатися
до
Вітовського
районного
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Миколаївській області за тел.64-41-47, 64-43-43,
моб. 0962227268 – начальник управління Горовий Петро Юрійович,
моб. 0671282583 – начальник Вітовської РДЛВМ Кулішов Олександр Васильович

