
Murrain: risk analysis and prognosis

Я
щур ( foot and mouth disea
se – англ.) – висококон-
тагіозне захворювання 
ссавців (крім коней), 

перебіг якого характеризується 
гарячкою, циклічністю, появою 
характерних пухирців та ерозій на 
слизовій оболонці травного трак-
ту, покритого плоским епітелієм 
на безшерстних ділянках шкіри 

голови, вимені, вінчика міжрати-
цевої щілини.

Захворювання завдає господар-
ствам значних збитків, які спри-
чиняються зниженням продук-
тивності тварин (втрат приросту 
приблизно на 60%, надоїв моло-
ка – на 24%, вимушених дорізів – 
на 10%, загибелі – на 3% та з інших 
причин – на 2–3%).

Значні кошти витрачаються на 
здійснення карантинних заходів, 
імунізацію тварин. Втрати зростають 
від обмеження господарчої діяльнос-
ті, неможливості експорту тварин, 
м’ясних і молочних продуктів. 

Для проведення заходів  із лікві-
дації і профілактики захворюван-
ня задіяна велика кількість люд-
ських та технічних ресурсів.

Ящур:
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аналіз ризику, прогнозу та шансів



  ВЕТЕРИНАРИЯ 

Збудник захворювання. Вірус 
ящуру належить до родини пі-
корнавірусів, роду афтовірусів. 
Віріони мають сферичну форму, 
складаються з РНК і білкової обо-
лонки, мають розмір 28 нм. На 
даний час відомо 7 імунологічних 
типів вірусу ящуру: О, А, С, САТ-1, 
САТ-2, САТ-3, АЗІЯ-1, а також зна-
чна кількість підтипів.

Епізоотологія. До вірусу в при-
родних умовах чутлива значна 
кількість видів тварин (ВРХ, ДРХ, 
свині, буйволи, яки, олені, каба-
ни, серни, жирафи, їжаки, слони, 
косулі, нутрії та інші тварини), 
а також люди. У літературі є дані 
про сприйнятливість організму 
105 видів дикої фауни, що нале-
жить до 33 родин і 14 загонів. Спо-
радично захворювання виявляють 
у кішок, собак, кролів.

Інкубаційний період продовжу-
ється від 2 до 7 діб (коливання від 
12–14 годин до 14–21 доби). 

Інфікування відбувається пер-
орально, аерогенно, контактно. 
Вірус дуже контагіозний і швидко 
поширюється. Звертають увагу на 
наявність захворювання в суміж-
них країнах, областях, районах, 
господарствах та факторів пере-
дачі (корми, вода, поїлки, гній, 
предмети догляду, контаміновані 
пасовища, молоко, людина тощо). 

Клінічні ознаки. Відмова від кор-
му, відсутність жуйки, лихоманка, 
слинотеча, афти у ротовій порож-
нині, на вимені, у міжкопитній 
щілині, кульгавість, аборти, при-
скорення пульсу та дихання, 
аритмія, підвищений артеріаль-
ний тиск, порушення функції ске-
летних м’язів. У новонароджених 
телят – блискавичний перебіг, без 
утворення афт. У овець – часто без 
клінічних проявів. 

Патологоанатомічні зміни. Екзан-
тема та ерозія на слизових оболон-
ках ротової порожнини, стравохо-
ду, передшлунків, на кінцівках. У 

сичузі та тонкому кишечнику – гі-
перемія, крапкові крововиливи. 
За злоякісної форми – дряблість 
міокарду, його смугастість (тигрове 
серце). Печінка збільшена, переро-
джена, у печінці та нирках – дис-
трофія та осередки некрозу. 

Діагностика. Попередній діа-
гноз здійснюється на підставі:

 клінічних ознак;
 епізоотологічних даних;
 патологоанатомічних змін. 
Заключний діагноз встанов-

люють після лабораторних дослі-
джень:

 виявлення антигену (ПЛР, ІФА, 
РЗК);

 виявлення антитіл (ІФА з не-
структурними білками).
Для лабораторних досліджень 

відбирають:
 стінки афт або їх лімфу;
 іноді використовують лімфовуз-
ли, слину, проби із слизової обо-
лонки стравоходу і глотки, під-
шлункову залозу, м’язи серця;

 для виявлення антитіл відбира-
ють кров.
Діагноз ґрунтується на визна-

ченні серотипу та підтипу.
Диференційний діагноз. Відріз-

няють від стоматитів, виразок, ві-

спи корів, некробактеріозу, вірус-
ної діареї, злоякісної катаральної 
гарячки, чуми ВРХ. У свиней: від 
везикулярного стоматиту, везику-
лярної екзантеми, везикулярної 
хвороби свиней.

Вакцини. Застосовуються інак-
тивовані вакцини, в основному з 
культурального вірусу, з утриман-
ням вірусу відповідного підтипу.

Вакцини бувають:
 за наявністю ад’ювантів (сорбо-
вані, емульговані);

 за кількістю серотипів (підти-
пів) вірусу (моно-, бі-, три-, чо-
тиривалентні).
В Україні тварин не вакцинують 

проти ящуру з 1992 року. 
Заходи боротьби. Існують 3 кон-

цепції боротьби з ящуром:
 метод забою і знищення інфіко-
ваних стад;

 забій та знищення інфікованих 
тварин та щеплення загрозли-
вих стад;

 ізоляція хворих та кільцеві ще-
плення.
Для нашої країни найбільш 

оптимальним є третій варіант. На 
жаль, в Україні концепція бороть-
би із ящуром не визначена і пред-
ставлена фрагментарно. 
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