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Актуализация на разпространението на вируса на синия език (BTV-4) 

във Франция 
 

 

Докладване за заболяването  

 

От последното докладване, което е било на 04 януари 2018 г., Франция е докладвала за 

23 нови случая на син език предизвикан от вируса BTV-4. Освен тези има и други 500 

регистрирани с причинител BTV-8. Съгласно международната информационна система 

за докладване на заболяванията – ADNS, едно от общо 124 изследвани говеда на 27 март 

2018 г. е показало положителен резултат (BTV-4). Не е ясно дали това изследване е 

направено по програмата за надзор на заболяването или съгласно изискванията за 

придвижване на животни (Intra Community Trade). Описаният случай е на около 150 км. 

от Обединеното Кралство (ОК), но на този етап няма обявени рестриктивни зони за син 

език на територията на ОК. 

 

          (на картата в приложения файл, може да се види      

 

разпределението на вируса на синия език в Европа) 

 

 

Оценка на ситуацията в момента 

 

Съществува незначителна информация за 23 нови случая, докладвани за 

континенталната част на Франция. За Корсика има диагностицирани с вируса на синия 

език BTV-4 дребни преживни животни с проявена клинична картина характерна за това 

заболяване-слабост, отток на лицето, носни изтечения, намален апетит и повишена 

телесна температура.  Към днешна дата, няма обявени случаи на син език с причинител 

BTV-4 с типичната клинична картина, за континенталната част на Франция. 

По-голямата част от докладваните случаи са били при говеда (от 23 общо, 22 са били 

при говеда) и един случай при овца.  

През зимните месеци, една част от регионите на Франция са докладвали за ниска сезонна 

активност на векторите, но като цяло по-голяма част от областите в страните не са 
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подавали никакви данни. Сезона на векторите в ОК е активен от април месец, по данни 

на института Пърбрайт (Pirbright Insitute).  

Към държавите с рестриктивни мерки спада и Швейцария ( BTV-8). 

Търговията с възприемчиви видове може да се осъществява при условие, че животните 

са ваксинирани или имат придобит имунитет чрез майките си срещу BTV-4 и BTV-8, 

както и транспортирани в предварително третирани срещу инсекти транспортни 

средства. Между някои страни може да има споразумение за двустранно сътрудничество 

за търговия на животни, без да са ваксинирани, но да са транспортирани в сезон, в който 

векторната активност е ниска. ОК няма такова споразумение с Франция и съответно 

такива животни не се приемат от Великобритания с търговски цели. 

 

Обобщение и заключение 

 

- Нивото на риска за сега е ниско, тъй като циркулацията на 

векторите е слаба; 

- Напомняне към всички животновъди за тясно сътрудничество с 

регистрираните ветеринарни лекари и при всяко едно съмнение за 

заболяване да ги уведомят; 

- Преди транспортиране, животните и превозните средства да бъдат 

третирани с подходящи репеленти; 

- Животните да бъдат ваксинирани за син език  

 

 

По данни на ADNS за периода 04.05.2018 г. има регистриран случай на син език в 

съседна на нас Гърция (на остров Самос), както и в Италия, регион SASSARI. 
 

 

           
 
Регистриран случай в Гърция                                          Регистриран случай в Италия 
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Литературен източник:  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data

/file/713792/uoa-bluetongue-update3.pdf 

 

Изготвил: 

д-р Силвия Пеева, експерт в дирекция КРОКЦ, ЦОРХВ, МЗХГ 

 

08.06.2018  

 

Подобни публикации са достъпни на интернет страницата на Центъра за оценка 

на риска по хранителната верига, на следния линк: http://corhv.government.bg. Там 

са публикувани всички изпратени по мрежата материали по отделните 

направления на дейност. 
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