
Правец, 12 – 13.01.2017 г. 

Отдел „Здравеопазване на животните“, 

Българска агенция по безопасност на храните, 

Тел.: 02 915 98 42; e-mail: t_alexandrov@bfsa.bg  

за изследване за: 

• Африканска чума по свинете 

• Класическа чума по свинете 

• Шап  

• Трихинелоза 

Проби от диви свине 

mailto:t_alexandrov@bfsa.bg
mailto:t_alexandrov@bfsa.bg


“Once you pull the trigger, the fun stops and the work begins” 
(„Веднъж дръпнал спусъка, забавлението свършва и започва работата“) 



Проби за Африканска и Класическа чуми по дивите свине 

















Кръвна проба 

Лоша проба    Добра проба 

Хемолиза 

Серум 



1. Кръв 

2. Сливици 

3. Мандибуларен 

лимфен възел 

4. Мезентериален 

лимфен възел 

5. Парче далак 

6. Бъбрек 

Демонстрационната дисекция и събирането на проби е проведена в незаразен 

район. В заразен район дисекцията трябва да бъде извършена върху 

непромокаема насмолена мушама (от изключително значение за поддържане на 

чистота и дезинфекция ), за да се избегне разпространението на вируси! 



Проби за АЧС, КЧС се взимат от всяко едно отстреляно диво прасе! 



В случай на намерен разложен труп на дива свиня се 

взима тръбна кост, която се изследва за АЧС, КЧС 



Качетата на диафрагмата за изследване за трихинелоза  

Проби за трихинелоза се взимат от всяко едно отстреляно диво прасе! 
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Проби за шап 

• Кръвни проби  

• Органни проби – сливици и 

глътка 

• Крака, език, рило при изменения 

Проби за шап се взимат 

единствено при съмнение или 

след инструкции от БАБХ за 

надзор на болестта в 

определени райони! 



Пълната проба за всяко едно отстреляно диво прасе 

Кръв 

Сливици 

Лимфни възли 

Парче далак 

Бъбрек 

Официален 

ветеринарен 

лекар 

Референтна 

лаборатория за 

АЧС, КЧС 

Диафрагма Оторизирана лаборатория за 

изследване за трихинелоза 

Месото се съхранява до излизане на лабораторния резултат! 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZgYTttrjRAhUBXRoKHUQ2BxkQjRwIBw&url=http://www.donaldsfinefoods.com/product.php?id_brand%3D1%26id_prod%3D124&psig=AFQjCNF29UiUrfqWh2vi6o8CQ69P5X-13w&ust=1484165526706579


Необходима информация която да 
придружава пробите 

• Дата на отстрел 

• Място на отстрел 

• ЛРД, ловец извършил отстрела 

• Приблизителна възраст на дивото 

прасе  

• Пол 

• Забелязани отклонения от 

нормалния вид на вътрешните 

органи, поведение на дивеча и т.н. 

Място на отстрел на диви свине от които са взети 

проби за изследване за КЧС през 2015 г. 



Неинвазивни методи за взимане на проби 

Събиране на слюнка за изследване за вирус на АЧС, шап! 



Предимства:  

- Лесно приложим и евтин метод 

- Не изисква убиване  

- Подходящ за национални паркове 

и резервати 

 

Недостатъци: 

- Вирус може да бъде открит в 

кратък диапазон от инфекция – 

единствено по време на виремия 

- Неподходящ метод за цялостен 

анализ 



Въпроси и дискусия! 


