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Нодулярний дерматит
• Заразний 

вузликовий 

дерматит

• Шкірна бугорчатка

• Хвороба шкірного 

набряку

• Lumpy skin disease

• Dermatitis nodulares



Нодулярний дерматит

• Вірусна висококонтагіозна емерджентна 

транскодонна хвороба великої рогатої 

худоби, яка характеризується 

лихоманкою, ураженням лімфатичної 

системи, набряками підшкірної 

клітковини, утворенням шкірних вузлів, 

ураженням очей та слизових оболонок 

очей та травного тракту.



Нодулярний дерматит
• «Кодекс здоров'я наземних тварин МЕБ

• 2015р» визначає інкубаційний період при 
Нодулярному дерматиті в 28 діб.

• При експериментальному зараженні тварин 
інкубаційний період становить 6-10 днів.

• При первинних спалахи хворіє від 50 до 100% 
тварин.

• Летальність складає 10 до 45% (зазвичай від 
1 до 5%).

• Природне одужання відбувається в 90% 
випадків.

• Хвороба триває близько 4 тижнів.



Чутливі тварини
• Велика рогата худоба :

• Bos taurus,

• Bos indicus.

• Азіатські буйволи

• Тварини молочних порід 

більше сприйнятливі, 

ніж м'ясна худоба

• Людина не

спринятлива

до збудника



• Широке поширення блютангу в Європі, 
розпочавшись в 1998р, переросло в 
епізоотію. Хвороба охопила Туреччину і 
Болгарію. У 2005 р. блютанг почали 
реєструвати в країнах Північної Африки, 
Близького Сходу, Південної Європи 
(Сербія, Хорватія, Греція, Косово, Італія, 
Іспанія, Португалія). Надалі епізоотія 
поширилася на Францію. Загострення 
ситуація відбулося також в Південно-
Східній Азії і Південній Америці. 
Найбільш гостро проблема позначилася 
в 2006 р, після проникнення хвороби в 

Історія і нозоареал хвороби



Історія і нозоареал хвороби

• У 2014 році нодулярний дерматит

• реєстрували в:

• Туреччині - 230 вогнищ;

• Ліван - 32 вогнища;

• Азербайджан та Ірак - по 16 осередків;

• Іран і Єгипет - по 6 вогнищ.

• У 2015 році НД діагностували в Греції і

на Кіпрі.



www.fao.org/filead

min/user_upload/r

eu/.../04_en.pdf

рис

Рис. 1 

Поширення 

наодулярного 

дерматиту в 

ХХ-ХХІ сторіччі

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/.../04_en.pdf


Рис. 2 Поширення наодулярного дерматиту в 

ХХІ сторіччі



Риc. 3 Мапа поширення нодулярного дерматиту в 

Європі в 2013-2016 роках

https://www.semanticscholar.org/paper/Lumpy-Skin-Disease%3A-Global-and-

Turkish-Perspective-Turan-Yilmaz/65e9c7ae6f991212380de26dbbd09f5efed9d797



Рис. 4 Спалахи нодулярного дерматиту, в Європі та на Близькому Сході в 

період з 2014 по 2018 рр.

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5638



Рис 5. Поширення спалахів нодулярного дерматиту в 

різних країнах в 2014-2018 р.

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5638



ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПОШИРЕННЯ 

ІНФЕКЦІЇ

• В останні роки в світі відбувається  

поступова зміна клімату.

За останні 130 років середньорічна 

температура в світі збільшилася на 0,85 °С.

За останні 20 років середньорічна 

температура зростає на 0,18 °С кожне 

десятиріччя.



ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПОШИРЕННЯ 

ІНФЕКЦІЇ

• За останні 20 років середня температура 

січня та лютого зросла  на 1-2 ºС.

• Це призводить до змін у ритмі сезонних 

явищ - випадіння снігу, весняних 

паводків, початку цвітіння.

• Через кліматичні зміни Україна  

умовно «змістилась" на 400 

кілометрів на південь.



ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПОШИРЕННЯ 

ІНФЕКЦІЇ

• Глобальне потепління призводить до постійного 
зростання кількості і інтенсивності повіней в 
Європі. Це  сприяє утворенню місць, сприятливих 
для розмноження комах, які є переносниками 
хвороб

• Кліматичні зрушення можуть викликати зміни: 

1. в зміщенні ареалів поширення низки інфекцій з 
півдня на північ

2. в поведінці збудників інфекцій або їх векторв

3. в прискоренні поширення хвороб або появу нових 
нозологічних одиниць



Економічні збитки
• Різке зниження молочної 

продуктивності;

• Втрата живої маси;

• Аборти і мертвонародження;

• Пошкодження шкіри;

• Безпліддя;

• Загибель тварин від секундарних 
інфекцій;

• Витрати на лікування та проведення 
ветеринарно-санітарних заходів.



Збудник нодулярного 

дерматиту

• ДНК геномний оболонковий вірус, що 

належить до групи Neethling роду 

Capripoxvirus сімейства Poxviridae.

• Рід Capripoxvirus включає віруси віспи 

овець і кіз, а також нодулярного 

дерматиту.

• Вірус нодулярного дерматиту 

антигенно та генетично споріднений 

вірусам віспи овець і кіз.



Джерела, шляхи поширення і 

механізми передачі інфекції
• Джерелом збудника є хвора тварина. 

• Вірус виділяється з організму ВРХ в 

стадії реконвалесценції.

• Вірус виділяється з повітрям, що 

видихається, слиною, спермою, 

молоком, виділеннями з носової 

порожнини і очей, ексудат і 

ураженими ділянками шкіри і 

слизових.



Поширення вірусу

• Зараженими тваринами які знаходяться в 
інкубаційному періоді, активними 
продуцентами збудника, рідше 
реконвалесцентами.

• Пасивними (механічними) 
переносниками вірусу: контамінованими 
кормами, водою, транспортними засобами, 
комахами, кліщами і повітряними 
потоками.

• Гемоконтактний механізм зараження.

• Через обслуговуючий персонал.



• Інфікованою може бути худоба будь-якого віку.

• Перехворілі особини не можуть інфікуватись 

повторно (напружений імунітет).

• Телята (віком до 6 місяців) від вакцинованих або 

перехворілих корів мають захист від 

захворювання

• Кровосисні комахи відіграють ключову роль у 

розповсюдженні вірусу. Рівень захворюваності 

підвищується у вологі літні та осінні місяці, коли 

популяція комах найбільша.

• Телята можуть бути інфіковані від молока хворих 

теличок. 

• Захворювання може передаватись через слину   

при використанні однієї поїлки.



Діагностика нодулярного 

дерматиту

• Діагностика НД базується на 

результатах епізоотологічного 

обстеження, даних клінічного 

огляду хворих тварин, 

виявлених патологоанатомічних 

змінах та результатах 

лабораторних досліджень 

патологічного матеріалу.



Методи лабораторної діагностики 

нодулярного дерматиту

• Діагноз на нодулярний дерматит 

вважають встановленим, якщо в 

пробах від хворих або підозрюваних 

у захворюванні тварин виявлено 

вірус нодулярного дерматиту ВРХ 

або його антиген і геном. З цією 

метою використовуються ПЛР, ІФА, 

РЗК (РТЗК)



Заходи з контролю та викорінення інфекції у 

випадку, якщо вона вже була 

виявлена, включають
• Санітарний забій хворих тварин;

• Санітарну обробку знищених тварин і заражених продуктів 
тваринного походження, задля знищення джерела інфекції;

• Карантин і контроль пересування тварин, продуктів та інших 
потенційно заражених об’єктів, для запобігання поширенню 
інфекції;

• Знезараження споруд, обладнання та інших предметів, для 
знищення потенційних джерел інфекції і зведення до мінімуму 
поширення вірусу від інфікованих тварин і приміщень;

• Контроль комах-переносників на початкових етапах спалаху;

• Заходи з відстеження та моніторинг для визначення джерела і 
ступеня зараження;

• Зонування та/або компартменталізацію для визначення 
інфікованих та чистих від інфекції приміщень та зон;

• Інформаційні кампанії для співпраці з промисловістю і 
громадами;

• Вакцинація буферної зони.



Вимоги до аттенуированихо вірусних 

вакцин (Manual of Diagnostic and 

Vaccines ..., 2016)

• Для боротьби з нодулярним дерматитом 
використовують аттенуйовані штами капріпоксвіруса 
в тому числі: 

• штам вірусу нодулярного дерматиту (гомологічний) і 
штами вірусу віспи овець і кіз (гетерологічні).

• Штами капріпоксвіруса, які використовують в 
якості вакцини, можуть продукувати сильну 
реакцію в місці інокуляції (Davies, 1991).

• Рекомендована щепна доза з гомологічного вірусу -
2,5lg 50/cm3.

• • Рекомендована щепна доза гетерологічної вакцини 
з вірусу віспи овець і кіз - 3,5lg 50/cm3



Adverse reactions to field vaccination against lumpy 

skin disease in cattle

S.M. Abutarbush

College of Food & Agriculture, Al Ain, United Arab Emirates

April 2016 Volume 45, Supplement 1, Page 164

• LSD вакцини можуть викликати 
значну побічну  реакцію, яку можна  
сплутати з природною інфекцією. 
Необхідні подальші дослідження  
для отримання безпечної вакцини 
проти цього захворювання.

http://www.ijidonline.com/issue/S1201-9712(16)X0003-3


• Each 1ml (1 dose) of vaccine contains 104 

TCID50 of freeze-dried, live, attenuated 

virus (SIS type). 



• LUMPIVAX TM:



Харааре, Зімбабве

• Freeze dried, live attenuated virus, 

Neethling type. 



• Freeze-dried, live attenuated virus 

(Neethling strain) for the prophylactic 

immunisation of cattle against lumpy skin 

disease.

Onderstepoort, South Africa

Застереження:

Не забивати худобу для 

споживання людиною 

протягом 7 днів після 

вакцинації.



Cairo, Abbasia, El-Sekka El-Beida 

St. Egypt 

• Tissue Culture Sheep Pox Vaccine 



Стратегія боротьби повинна 

бути розроблена на основі 

вирішення

• Науково-практичних

• Ветеринарно-санітарних

• Організаційно-господарчих 

завдань.



Основні засади стратегії 

боротьби.

• Суворе дотримання: «Санітарного кодексу 

наземних тварин» при експорті та імпорті

• Районування території країни по зонам 

ризику.

• Моніторинг серед сприйнятливих тварин 

та відповідне реагування в позитивних 

випадках.

• Визначення методів викорінення 

хвороби в осередку.



Визначення методів викорінення 

хвороби в осередку.

• Без вакцинації - stamping out та організація 
ветеринарно-санітарних заходів

- +

значні фінансові  

та соціальні 

наслідки

гарантоване 

вилучення  

джерела інфекції



Визначення методів викорінення 

хвороби в осередку
• Застосування вакцин

- +
Фінансові втрати (для 

держбюджету) при 

державній програмі.

Соціальні наслідки при 

покладанні імунізації на 

виробника.

Можливе вірусоносійство, 

і як наслідок утворення 

стаціонарних осередків.

Створення групового 

імунітету.

Зниження маніфестації 

хвороби у випадку 

виникнення (клінічні 

ознаки, виділення вірусу).



Реалізація розробленої стратегії 

можлива:

• При законодавчому забезпеченні 

• Національної Програми по 

недопущенню нодулярного дерматиту.

• Ідентифікації всіх спийнятливих тварин.



ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ!!!


