
Дирекция ЗХОЖКФ, ЦУ на БАБХ 

Заразен нодуларен дерматит 

Lumpy skin disease 
вече в България 



Въведение 

• Вирусът на заразния нодуларен дерматит (LSDV) 
принадлежи към род Capripoxvirus, семейство Poxviridae 

• Задължителна болест за обявяване при OIE 

• Значими икономически загуби за говедовъдството  

• Приблизителни директни икономически загуби - 40-60%  

• Индиректни загуби, причинени от мерките за контрол и 
ерадикация и забрани (тотална забрана за международна 
търговия за говеда и продукти от тях) 



Правила за търговия съгласно 
кода на OIE и директивите на ЕС 

• Страните се класифицират като “инфектирани”, в случай на огнище 
или прилагане на ваксинация 

• След ерадикация са необходими три години (без ново огнище) за 
възстановяване на свободен статут 

• По настояще са налични единствено живи CaPV ваксини като нито 
една от тях не е оторизирана за употреба в ЕС 

• Съгласно Директива EC/90/425 за вътреобщностната търговия  след 
ерадикация на болестта е необходимо изпълнението на програма 
за надзор за доказване, че държавата е свободна от болестта.  

• Няма налични DIVA ваксини 
• Използване на жива ваксина в комбинация с други мерки за 

контрол може да бъде разрешена от ЕК единствено в случай, че не 
са засегнати фундаментални интереси на Общността.  

• Решение за спешна ваксинация може да бъде взето от държава 
членка след нотификация да Комисията и съответно одобрение.  



Съвременни аспекти при контрола 
и ликвидирането на LSD 

• Директива на Съвета 82/894/ ЕЕО от 21 декември 1982 за обявяване на болестите по 
животните на територията на Общността, определя задължението на държавите членки 
да нотифицират ЕК за всяко едно огнище на LSD. 

• Директива на Съвета 90/425/ ЕЕО от 26 юни 1990 за ветеринарните проверки при вътре-
общностна търговия  с някои живи животни и продукти, разпознаваща LSD, като болест, 
подлежаща на задължителни спешни действия, включващи териториални рестрикции. 

• Директива на Съвета 92/65/ ЕЕО от 13 юли 1992 за здравните изисквания при търговия и внос 
в Общността на животни, семенен материал, яйцеклетки и ембриони, идентифицира LSD 
като болест подлежаща на задължително обявяване и изисква търговията с  овце и кози и 
Bovidae и продукти от такива да е  предмет на специални здравни изисквания.  

• Директива на Съвета 92/119/ЕЕО от 17 декември 1992, въвеждаща общите мерки на 
Общността за контрол на някои болести по животните., където определени мерки за 
контрол и борба в ЕС са предвидени за серия от екзотични болести,  включително и LSD с цел 
контрол и ликвидирането им.  

• Основната стратегия в ЕС е стриктен контрол за недопускане, проникване и разпространение 
на болестта на територията на държавите членки, а в случай на епизоотични огнища – 
“Stamping out”. Ваксинация единствено след разрешение от ЕК. 

• Трети страни като Израел, Турция и др. прилагат ваксинация за профилактика и контрол на 
болестта.  

 



Скорошно разпространение на LSDV 

• Ендемична е по-голямата част от Африка и Близкия Изток  

• Израел – огнища  през 2012-13 – първия случай в близост до 
Сирийската граница, бързо разпространение през северната част на 
страната. Приложена е ваксинация с използване първоначално на 
SPPV RM65 щам 1x овча доза, последвана от 10 x овча доза и после 
Onderstepoort LSDV  

• Ливан 2013: Ваксинация с RM65 (10X овча доза) 

• Йордания 2013: официална ваксинация с RM65, някои фермери 
използвали ваксини от черния пазар, докладвани провали на 
ваксинацията и странични ефекти, по настояще болестта не е 
обявявана, но е известно, че е налична в страната 

• Сирия:  LSD налична, колапс на ветеринарната служба, няма данни за 
ваксинация или други мерки за контрол 



Скорошно разпространение на LSDV 

• Ирак: от 2013, ваксинация с RM65 

• Иран: от 2014, ваксинация с SPP ваксина от Razi института 

• Азербайджан: докладвано и ликвидирано огнище през 2014  

• Турция: LSD широко разпространена, ваксинация с SPPV ваксина, 
имигранти от Сирия и Ирак 

• Кувейт: Декември 2014, модифициран stamping-out с ваксинация 

• Северен Кипър: в Турската част, първи огнища, модифициран 
stamping, болестта се разпространява в зони в близост до 
границата, с висока гъстота на млекодайни ЕПЖ – започната е 
масивна ваксинационна кампания 



Огнища на заразен нодуларен дерматит за периода 2014 г. – 18.04.2016 г. 

ЕО през 2013 г. ЕО през 2014 г. ЕО през  2015 г.  ЕО през  2016 г. към 20.04 

България 0 0 0 13 

Гърция 0 0 117 5 

Турция 0 803 487 11 



Мерки в Турция 
• Движението на животните не е ограничено 
 
• Болните животни като цяло не се убиват – убиване на 

болните и унищожаване на труповете е като 
допълнителна мярка! 
 

• Ваксинира се с ваксина за шарка по овцете и козите, като 
във ваксинираните зони отново има констатирани огнища 
на заболяването. Не е ясна ползата от провежданата 
ваксинация! 



Мерки в Гърция 
•Движението на животните е ограничено 
•Болните и контактни животни се убиват 
•Ваксинира се с ваксина за заразен нодуларен 

дерматит, като постваксиналните инциденти са 
единични 
•Към момента, въпреки предприетата 

ваксинационна кампания, заболяването в Гърция 
продължава да се разпространява в западна 
посока – огнищата са около Серес – на 5 - 10 км от 
Кулата 
 



Мерки на БАБХ през 2015 г.  - преди 
възникване на епизоотията 

• Изготвяне на брошури за заболяването; 
• Максимално възможно информиране на животновъдите; 
• Максимално информиране на регистрираните ветеринарни 

лекари; 
• Забрана за свободното движение на животни в южните 

общини и области; 
• Обучения на ветеринарни лекари от България в страни с опит;  
• Много близък контакт с гръцките колеги; 
• Изготвена е програма за надзор, съгласувана е с Комисията; 
• Извършват се ежеседмични прегледи за ранно откриване на 

заболяването; 





1 - 13 епизоотични огнища 
14 - съмнениe 
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Herd ID settlement Municipality Region 
Date of 

Suspicion 

Date of 

laboratory 

confirmation 

Affected herd 

Total number of 

bovines and 

bovine herds in 

settlement 

Date of 

completion 

of 

stamping 

out and 

disposal of 

carcasses 

Affected 

bovines, 

n 

bovines 

in the 

affected 

herd, n 

Herds, 

n  

Bovines, 

n 

1 64120070 Voden Dimitrovgrad Haskovo 12.04.2016 13.04.2016 4 21 15 127 14.04.2016 

2 64110134 Chernogorovo Dimitrovgrad Haskovo 12.04.2016 13.04.2016 7 75 3 149 15.04.2016 

3 6051A0006 Vodenicharovo Stata Zagora S. Zagora 13.04.2016 14.04.2016 1 33 - - 15.04.2016  

4 60540003 Bialo Pole Opan S. Zagora 14.04.2016 14.04.2016 1 2 7 190 16.04.2016 

5 64270186 Radievo Dimitrovgrad Haskovo 14.04.2016 14.04.2016 1 30 5 40 16.04.2016 

6 64000246 Marijno Dimitrovgrad Haskovo 14.04.2016 14.04.2016 1 31 3 160 17.04.2016 

7 64420116 Brod Dimitrovgrad Haskovo 17.04.2016 18.04.2016 1 55 29 486 ongoing 

8 64380123 Krum Dimitrovgrad Haskovo 17.04.2016 18.04.2016 1 18 30 88 20.04.2016 

9 42920047 Dobri dol Parvomai Plovdiv 17.04.2016 18.04.2016 1 101 2 137 ongoing 

10 60600050 Dalboki Stara Zagora S. Zagora 18.04.2016 19.04.2016 1 122 10 165 ongoing 

11 64380083 Krum Dimitrovgrad Haskovo 18.04.2016 19.04.2016 1 8 30 88 20.04.2016 

12 64120081 Voden Dimitrovgrad Haskovo 18.04.2016 19.04.2016 1 20 11 106 ongoing 

13 63500264 Uzundjovo Dimitrovgrad Haskovo 18.04.2016 19.04.2016 1 21 14 350 ongoing 

14 60730002 Bial Izvor Opan S. Zagora 19.04.2016  1 36 7 56  

 





Мерки, предприети от БАБХ във 
връзка с епизоотичните огнища - 1 

• Всички мерки, предвидени в Директива 92/119/ЕИО на Съвета 
от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на 
Общността за борба с някои болести по животните и на 
специфични мерки относно везикулозната болест по свинете 
са в приведени в сила. 

• Всички говеда, показващи клинични признаци за ЗНД, 
включително животни, които са в контакт с тях, ще бъдат 
умъртвявани.  

• Труповете и замърсените материали (включително сурово 
мляко) са обект на обезвреждат чрез загробване.  

• Разпоредено е извършването на цялостна дезинфекция и 
дезинсекция в засегнатите стопанства, територията около 
стопанствата и местата за загробване, включително дезинсекция 
на векторните биотопи. 

 



• Създадена е рестриктивна зона в южната част на България, включваща цялата 
територията на 14 административни области: Бургас, Ямбол, Хасково, Стара 
Загора, Сливен, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Благоевград, 
Кюстендил, Перник, Област София и София гр. Наложена е забрана за всякакви 
движения на едри преживни животни (ЕПЖ) - изключения се правят само за 
едри преживни, предназначени за клане и след специално разрешение от ЦУ на 
БАБХ (заповед No РД 11-571/13.04.2016 на изпълнителния директор на БАБХ). 
Ежедневни клинични прегледи се извършат на всички стада ЕПЖ в общините с 
констатирани огнища. Клинични прегледи два пъти седмично ще се провеждат 
на всички стада ЕПЖ, намиращи се на територията на рестриктивната зона. 

• На 14-ти април 2016 БАБХ разпореди извършването на клинични прегледи на 
стада с ЕПЖ веднъж седмично във всички други области на България (Заповед 
No РД11-580/14.04.2016 на изпълнителния директор на БАБХ). 

• За създалата се епизоотична обстановка своевременно е информирана 
Европейската Комисия и ветеринарните власти на държавите членки на ЕС и 
съседните трети страни. 

• От страна на ЕК е изготвен проект на Решение SANTE/7036/2016 
GISPOOL/G2/2016/7036/7036-ENGIS.doc относно някои  предпазни мерки срещу 
ЗНД в България. 

Мерки, предприети от БАБХ във 
връзка с епизоотичните огнища - 2 



План за ваксинация 

• Целите територии от области Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Пловдив 

• Южните общини от области Бургас, Кърджали, Смолян, Благоевград 

• Необходими са 350 000 дози ваксина 



Мерки във фермите 

17 

1. Стриктно спазване на наложените ветеринарномедицински мерки и 
съдействие на ветеринарномедицинските власти. 
2. Максимално възможно ограничаване на търговията и движението на 
животните! Всяко движение следва да бъде извършвано след преглед от 
ветеринарен лекар и издаване на ветеринарномедицинско свидетелство 
за придвижване! 
3. Недопускане на територията на фермата на нелицензирани търговци 
или на транспортни средства за животни, които не са почистени, 
дезинфекцирани и обляти с репеленти. 
4. Осигуряване на защитни облекла за посетителите на фермата, ако 
посещението не може да бъде избегнато. Дезинфекциране на всички 
посетители във фермата – хора, автомобили, камиони, машини. 
5. Редовно пръскане на животните и оборите с репеленти. 
6. Замрежване на оборите за максимално възможно предотвратява 
навлизането на насекоми. Поставяне на светлинни ловилки. 



Мерки във фермите 

18 

Наблюденията ни по отношение на констатираните огнища край Димитровград 
показват, че не се спазват елементарни мерки за предпазване на собствените 
ферми. За това е необходимо: 

 
• Избягване на събирания с други фермери! 
• Категорично избягване посещението на доказано заразени ферми! 
• Използване на работно облекло само в рамките на фермата. 
• Преустановяване на нелегалната търговия с животни! 
• Постоянна връзка с обслужващия обекта ветеринарен лекар, както и с 

официалния лекар за общината, особено при поява на съмнение за 
заболяването! 
 

Възможно най-ранно откриване на случай на ЗНД е 
от изключителна важност за бързо и ефективно 
ограничаване на болестта! 



Клинични признаци 

 Треска (температура 40,50C) 

 Генерализирани кожни възловидни образувания на 
цялото тяло  от 1 до 5 cm в диаметър 

 Уголемени лимфни възли  

 След 1-2 седмици възловидните образувания 
преминават в крусти и се разязвяват     

 Очни и носни изтечения 

 Рязко падане на млеконадоя 

 Влошено общо състояние 
 



Хатай, Турция, 
февр. 2015 г. 



У нас 



Треска, виремия и кожни лезии 



Предаване на LSDV 

 чрез животни в инкубация, фермери, търговци или замърсени 
транспортни средства 

 чрез различни вектори (насекоми и кърлежи) – 9 вида насекоми 
 механично – чрез контаминиран камион за млякото, трактор и 

др. 
 чрез ветеринарномедицински и зоотехнически манипулации 
 чрез контаминирани фуражи и вода 
 полово предаване при чифтосване или изкуствено осеменяване 
 трансплацентарно предаване 
 директен контакт с диви преживни??? (изискват се по-

нататъшни проучвания)  



Предаване чрез кръвосмучещи 
насекоми 

Механично предаване – комар 
Aedes aegypti (Chihota et al, 2001) 

 

Муха (Stomoxys calcitrans) 
transmission of SPPV (Kitching et al, 
1986)  

 Какви други видове? Кърлежи! 

 

 Конски мухи, въшки? 



Предаване на LSDV чрез иксодидни 
кърлежи 

 Предаването е демонстрирано чрез: Rhipicephalus (Boophilus) 
decoloratus (transovarial), Rhipicephalus appendiculatus и Amblyomma 
hebraeum (механично/вътрестадийно) 

 Контаминиране на околната среда 
 Тясно свързани видове в Близкия Изток: R. (Boophilus) annulatus, R. 

sanguineus, A. variegatum  и Hyalomma extravatum 
 



Епидемиология 

 LSDV инфектира домашните говеда и водните биволи, но 
също така болестта е потвърдена при някои диви преживни 
като импалата и жирафа. У нас – има съмнения, че еленовите 
са възприемчиви – забранено е придвижването им! 

 Огнища могат да бъдат констатирани по всяко време, но са 
най-чести през топлите и влажни сезони, с висока активност 
на насекоми.  

 Всяка ситуация при която има висока гъстота на ЕПЖ и тесен 
контакт (c общи паши и водоизточници, пазари, станции за 
карантина)  

 Не са известни носители или резервоари при дивеча!  

 Заболеваемост 5-45%, смъртност <10%  



Епидемиологични наблюдения 

При експериментално заразени ЕПЖ едва при 50% 
се наблюдават клинични признаци, въпреки, че 
всички са виремични 

Виремични говеда без кожни лезии са доказани да 
предават механично болестта, чрез кърлежови 
вектори 

 

Модифициран stamping-out не е достатъчен да 
контролира ефективно разпространението на LSDV 

 



Имунитет срещу LSDV 

Доживотен имунитет след естествена инфекция 

Имунитетът е предимно клетъчно медииран 

Антитела могат да бъдат открити приблизително 
3 месеца след заразяване 

Няма разработени ELISA тестове 

 

Диагноза с PCR 



Предишни проучвания: 

 Доживотен имунитет след естествена инфекция, но не 
и след ваксинация  

 Няма проучвания за продължителността на имунитета 
след ваксинация 



Налични ваксини, използвани 
срещу LSDV 

Lumpy Skin Disease Vaccine for Cattle by 
Onderstepoort Biological Products, SA (Neethling 
strain) 

Lumpyvax – Merck, Intervet, SA (attenuated field 
strain) 

Herbivac LS – Deltamune, SA (Neethling strain) 
 

KSGP O-240 and O-180 strains (LSDV) by many 
producers 

SPP RM-65 (JOVAC) (10 x sheep dose) 



Успешна LSD ваксинационна кампания 

Цялостна годишна ваксинация с хомоложна ваксина 

Достатъчен стаден имунитет (80% покритие) трябва да 
бъде създаден и поддържан в големи зони около 
инфектирата зона  

Ваксиниране също на бременни животни 

Ваксиниране на телета от ваксинирани крави на 
възраст 6 месеца и на неваксинирани крави възможно 
най-бързо.  

Вносни животни: Ваксиниране на европейски породи 
преди влизане във ферми в засегнати региони.  



Ефективност на ваксините 

Най-общо, добра защита в случай на хомоложни 
ваксини и покритие 80-90% 

Няма тотална защита за всяко индивидуално животно 
Качеството на различните ваксини варира и ваксините 

не са стабилни при директна слънчева светлина.  
Фермерите трябва да бъдат информирани за 

страничните реакции и предупредени, че ваксините от 
черния пазар не са безопасни и не дават достатъчно 
защита!  
 



Безопасност на живите ваксини 

 Различни странични реакции, предизвикани от живите 
ваксини, особено LSDV 

 Треска и временно намаляване на млеконадоя  

 Местна реакция на мястото на ваксинацията (трябва да бъде 
приета) 

 Някои животни (<10%) показват лека, генерализирана 
заболеваемост 

 Други SPPV ваксини рядко причиняват странични реакции 
при говеда, но защитата не е така добра, както при 
хомоложните ваксини   

 Говеда, ваксинирани първо с SPPV и след това с LSDV ваксина 
реагират по-слабо срещу LSDV ваксините 

 

 



Необходими мерки за спиране на 
епизоотията 

Бързо елиминиране на източника на 
инфекцията 

 

Предотвратяване възможността за 
разпространение на заразата 

 

Недопускане заразяване на нови 
животни 



1. Бързо елиминиране на източника 
на инфекцията 

Максимално бързо докладване на 
съмненията 

Максимално бързо и точно поставяне на 
диагноза 

Максимално бързо унищожаване на 
болните и контактните 

Максимално бързо почистване и 
дезинфекция на помещенията 

Борба с насекомите във фермата 



2. Предотвратяване възможността за 
разпространение на заразата 

Преустановяване практиката за 
посещение на доказано заразени ферми! 

Преустановяване на търговията и 
движението на животни! 

Увеличаване на мерките за биосигурност 
във фермите – недопускане на случайни 
посетители, пръскане с инсектициди и 
дезинфектанти 



3. Недопускане заразяване на нови 
ферми и животни 

Тотална забрана за придвижване на ЕПЖ! 

Замрежване на оборите; 

Увеличаване на мерките за биосигурност 
във фермите – недопускане на случайни 
посетители, почистване на фермите и 
пръскане с инсектициди и дезинфектанти 

Ваксиниране на животните в застрашените 
територии 

Пръскане на биотопите на комарите 



„Дискусионни“ въпроси 

Запазване на доказано заразени 
животни? – заразата не се елиминира! 

Запазване на животните без клиника във 
ферми с доказана инфекция? – заразата 
не се елиминира! 

Използване на момента за „изгодна 
сделка“? – риск от заразяване фермата 
или разнасяне на заразата! 



„Дискусионни“ въпроси - 2 

Организиране на протести и стачки? – 
заразата не се елиминира! 

„Морална подкрепа“ пред доказано 
заразени ферми? – риск от заразяване 
собствените ферми и разнасяне на 
заразата! 



Предстоящи мерки от страна на 
БАБХ и МЗХ за справяне със заразата 

Унищожаване на животните в заразените 
ферми! 

Всички заловени нелегално придвижвани 
животни ще бъдат унищожавани! 

Ще се ваксинират пряко застрашените 
животни! Болни и контактни животни няма 
да се ваксинират, а ще се унищожават! 

Пръскане с инсектициди на заразените 
територии – и по въздуха! 


