Що потрібно знати про заразний вузликовий дерматит великої рогатої
худоби
Останніми роками географія заразного вузликового дерматиту великої рогатої
худоби (або нодулярний дерматит),
який раніше був характерний для країн
Африки,
розширилася.
Наразі
захворювання
реєструється
в
Російській
Федерації,
Вірменії,
Азербайджані, Казахстані, Албанії,
Болгарії, Греції, Кіпрі, Туреччині,
Ірані, країнах Прибалтики.
Існує ризик занесення вірусу на
територію України. Наразі ступінь ризику оцінюється як середній, проте
прогнози можуть змінюватися залежно від швидкості наближення
захворювання до наших кордонів.
З метою запобігання занесенню вірусу вузликового дерматиту великої рогатої
худоби на територію України забороняється ввезення сприйнятливих тварин з
неблагополучних щодо цієї хвороби країн. Заразний вузликовий дерматит
відноситься до особливо небезпечних хвороб великої рогатої худоби,
включений до списку МЕБ.
Що необхідно знати про це захворювання? Заразний вузликовий дерматит
великої рогатої худоби 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.
Клінічні ознаки яскраво виражені у дійних корів на піку лактації, а також у
телят. Вірус передається трансмісивно, переважно механічним шляхом при
укусах комах-переносників (комарі, мухи, кліщі тощо), занесених із зараженої
території вітром або в транспортних засобах та через контаміновані ін’єкційні
голки. Занесення контамінованих 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.
При ураженні заразним вузликовим дерматитом продуктивність корів значно
знижується, в інфікованих тільних корів стаються аборти або вони

народжують нежиттєздатних телят, бугаї можуть ставати тимчасово або
перманентно стерильними.
Через захворювання тварин їхні власники і господарства несуть значні
економічні збитки, зумовлені відсутністю лікування, запровадженням
спеціального режиму для господарств, витратами на проведення
моніторингових та діагностичних досліджень, організацію профілактичних та
ліквідаційних заходів у разі загрози чи виникнення, а також торговельними
обмеженнями, що запроваджуються для недопущення поширення збудника
інфекції.
Профілактика вузликового дерматиту передбачає:
– завезення великої рогатої худоби та її продукції, диких тварин,
репродуктивного матеріалу, шкір із благополучних щодо цього захворювання
країн.
- завезення тварин до
Держпродспоживслужби;
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– виведення тварин на пасовище дозволяється після клінічного огляду та
попередньої їх обробки засобами, що забезпечують захист тварин від укусів
комах;
- при постановці тварин на стійлове утримання після закінчення випасу
проводити їх обов’язковий клінічний огляд;
– проводити профілактичну дезінсекцію тваринницьких приміщень;
– проводити заходи, спрямовані на знищення стаціонарних ареалів
розмноження комах – переносників збудника хвороби.
Власники тварин, лікарі ветеринарної медицини господарств при підозрі
захворювання тварин на вузликовий дерматит зобов’язані в обов’язковому
терміновому порядку повідомити працівників Держпродспоживслужби.

