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სწავლის შედეგი

ცხოველთა ინვაზიური დაავადებები (პროტოზოული დაავადებები)

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს საქართველოში(და არა
მარტო)გავრცელებული ინვაზიური დაავადებები.
Lლექცია
საქართველოში ფართოდ გავრცელებული პარაზიტული
დაავადებები.კონკრეტულად,დაავადებები,რომლებიც ვრცელდება
გადამტანების(ტკიპების)მეშვეობით.
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პარაზიტოლოგია,როგორც მეცნიერების მნიშვნელოვანი მიმართულება.
პარაზიტოლოგიის ძირითადი შემადგენელი ნაწილები.
პროტოზოული დაავადებების პათოგენეზი
გარემო,როგორც მნიშვნელოვანი ფაქტორი დაავადების გავრცელებაში.
პიროპლაზმოზი,თეილერიოზი,ბაბეზიოზი
დაავადებების კლინიკური ნიშნები,პათანატომია
დიაგნოზის სწორად და დროულად დასმის მნიშვნელობა.
მკურნალობის გზები
პროფილაქტიკური საშუალებები

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ:
- რას მნიშვნელობა აქვს პარაზიტოლოგიას,როგორც მეცნიერებას.
- პარაზიტოლოგიის რა ძირითადი მიმართულებანიარსებობს და რას
სწავლობს თითოეული მათგანი.
- პროტოზოოლოგია,მეცნიერება ერთუჯრედიანი უმარტივესი პარაზიტების
შესახებ.
- საქართველოში გავრცელებული ძირითადი პროტოზოული დაავადებები
- მათი პათოგენეზი,კლინიკური ნიშნები,დიფერენციაცია,მკურნალობა და
პროფილაქტიკა.
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მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა
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საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და
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თბილისი
2018 წელი

1

სიტყვა ინვაზია, წარმოშობილია ლათინური სიტყვიდან - Invasio, რაც ნიშნავს თავდასხმას და
გულისხმობს ადამიანზე, ცხოველზე ან მცენარეზე ცხოველური წარმოშობის პარაზიტების თავდასხმას
და შემდგომში, მათი თანაცხოვრების გაგრძელებას. თავდასხმის შემდეგ, ცხოველი ან დაავადდება
ამა თუ იმ პარაზიტით, ან თვითონ არ ავადდება, მაგრამ ხდება პარაზიტმატარებელი.
ინვაზიის თავდასხმის ობიექტი, შეიძლება იყოს ყველა თბილსისხლიანი ცხოველი, ან ფრინველი.
ჯანმრთელი ობიექტის დაინვაზირება ხდება აღნიშნული პარაზიტების კვერცხების, ან მათი ჭიების
გარემოში გამოყოფის შედეგად. როგორც წესი, უმეტეს შემთხვევაში, ცხოველთა დაინვაზირება ხდება
პარაზიტების

განვითარების

ციკლის

განსაზღვრულ

პერიოდში.ხშირია

,როცა

ცხოველი

ერთდროულად ავადდება რამოდენიმე სახის ინვაზიით. მაგალითად, ცხენები ერთდროულად,
შეიძლება

40 სახეობის ჰელმინთის მატარებელნი იყვნენ; ღორი შეიძლება ერთდროულად

დაინვაზირდეს ასკარიდით, ტრიქოცეფალოზით და ეზოფაგოსტომოზით. ცხოველთა დაინვაზირება
ძირითადად ხდება საძოვარზე.
ინვაზიების გავრცელება, მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული წელიწადის დროებთან. მათი
უმეტესობის გააქტიურება წელიწადის თბილ სეზონზე ხდება. შესაბამისად, ინვაზიების სამიზნეები
ხდებიან საძოვარზე მყოფი ცხოველები. ამავე დროს, აქტიურდებიან დაავადების გადამტანებიც, ანუ
შუალედური მასპინძლები.
ინვაზიების გავრცელება დიდად არის დამოკიდებული ამა თუ იმ რეგიონის ბუნებრივ
პირობებზე. პარაზიტების ესა თუ ის სახეობა, შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ ერთ, რომელიმე
რეგიონში და არ გვხვდებოდეს სხვაგან, სადაც მისთვის არახელსაყრელი პირობებია. ინვაზიის
გამომწვევის სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია პარაზიტის სიცოცხლის ხანგრძლივობასა
და მასპინძელი ცხოველის სახეობაზე. პარაზიტების უმრავლესობა, ცხოველის ორგანიზმში, მხოლოდ
ერთ თაობას იძლევა, რისთვისაც მათ სჭირდებათ საშუალოდ 1-დან 9 თვემდე, თუმცა, თუ მათთვის
ხელსაყრელი პირობები იპოვეს, შეიძლება 2 ან 3 გენერაციაც განხორციელდეს. ზოგიერთი პარაზიტი,
საბოლოო მასპინძლის ორგანიზმში, 10-12 წელს ცოცხლობს, მაგალითად ფასციოლა. ტრიქინელა კი,
შეიძლება ცხოველის ორგანიზმში, კონკრეტულად კი კუნთებში, შეიძლება ცხოველის მთელი
სიცოცხლის მანძილზე იყოს.
ცხოველის ორგანიზმი პარაზიტისგან თავისუფლდება მაშინ, როცა პარაზიტი ამთავრებს თავისი
განვითარების რომელიმე განსაზღვრულ ციკლს, ანდა იღუპება მისთვის არახელსაყრელ პირობებში
მოხვედრის გამო.
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თუ ცხოველი განიკურნა და განკურნების შემდეგ, კვლავ მოხდა მისი დაინვაზირება, მეორად, ან
სუპერინვაზიასთან გვაქვს საქმე.
არსებობს ცხოველის ორგანიზმში პარაზიტების შეღწევის სხვადასხვა გზა. პირველი არის
აქტიური გზა, როდესაც პარაზიტი ცხოველის სხეულში იჭრება კანიდან. ამ დროს, პარაზიტი
ორგანიზმში დაუზიანებელი კანის საფარველიდან შედის, ხვრეტს, ანდა კბენს მას და ასე აღწევს
ორგანიზმში. ტკიპების მიერ ცხოველთა დაკბენა და მათი პიროპლაზმიდიებით

დაავადება,

ძირითადად საძოვარზე ხდება. არსებობს ორგანიზმში შეღწევის პასიური გზაც, როდესაც პარაზიტი
ორგანიზმში ხვდება საჭმლის მომნელებელი (ორალური) გზით. მესამე გზა პარაზიტის ორგანიზმში
მოხვედრისა არის, სუნთქვის სისტემის მეშვეობით შეღწევა. პარაზიტის ზოგიერთი სახეობა,
ორგანიზმში შეიძლება მოხვდეს, ცხოველის მიერ, მისი კვერცხების სუნთქვის სისტემაში მოხვედრის
შედეგად.
ცხოველთა ინვაზიურ დაავადებებს იწვევენ პარაზიტები.
პარაზიტებს მიეკუთვნებიან: ჭიები, მწერები, ტკიპები და უმარტივესები.
მეცნიერებას, რომელიც პარაზიტების მიერ გამოწვეულ დაავადებებს სწავლობს, ეწოდება
პარაზიტოლოგია.
პარაზიტოლოგია თავის მხრივ მოიცავს:
ა)ჰელმინთოლოგიას (მეცნიერება ჭიების შესახებ)
ბ)ენტომოლოგიას (მეცნიერება მწერების შესახებ)
გ)არაქნოლოგიას (მეცნიერება ობობასნაირთა შესახებ)
დ)პროტოზოოლოგიას (მეცნიერება უმარტივესთა შესახებ)

პარაზიტული დაავადებები გამოწვეულია სხვადასხვა სახის პარაზიტებით, რომელთა
მნიშვნელოვანი

ნაწილია

უმარტივესი

(ერთუჯრედიანი)

ცხოველები.

გამოვლენის

სიხშირის

მიხედვით, პირველ ადგილზე დგას სისხლის პარაზიტული დაავადებები, რომლებიც სხვადასხვა
სახის ჰემოსპორიდიებით არის გამოწვეული.

პროტოზოოლოგია
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პროტოზოოლოგია

სწავლობს უმარტივესი პარაზიტებით

გამოწვეულ დაავადებებს, რომელთაც პროტოზოული დაავადებები ეწოდებათ. პროტოზოული
დაავადებებს მიეკუთვნება:
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პიროპლაზმიდოზები, კოქციდიოზები, ტრიპანოზომოზები და სხვა. ყველა მათგანი საკმაოდ მძიმედ
მიმდინარე დაავადებაა.
პარაზიტები, თავიანთი განვითარების ციკლიდან და ცხოვრების ნირიდან გამომდინარე,
შეიძლება იყვნენ: დროებითნი ან სტაციონარულნი.
დროებითი ეწოდებათ პარაზიტებს, რომლებიც მთელი თავისი ცხოვრების ციკლს გადიან
ცხოველის ორგანიზმისგან დამოუკიდებლად და ცხოველს თავს ესხმიან მხოლოდ შიმშილის მოკვლის
მიზნით. ასეთი პარაზიტებია: ტილები, რწყილები, ტკიპები და მათ ზოგადი სახელი-მკბენარები,
მეორენაირად კი ექტოპარაზიტები ეწოდებათ.
საქართველოში, პარაზიტული დაავადებები ფართოდაა გავრცელებული. საქართველოს
ბუნების, კლიმატის, რელიეფის, ფლორის და ფაუნის თავისებურება განაპირობებს ტკიპების
მრავალფეროვნებას და მათ ფართო გავრცელებას. შინაურ და გარეულ ცხოველებზე, მათი
გავრცელების მასშტაბის გათვალისწინებით, დიდი მნიშვნელობა ენიჭებათ იქსოდიდას (Ixodidae)
ჯგუფის ტკიპებს. ისინი დიდ ეკონომიკურ ზარალს აყენებენ მეცხოველეობას. ტკიპების ეს სახეობა
თითქმის მთელ თავის სიცოცხლეს ატარებენ ცხოველებზე და იკვებებიან მათი სისხლით.
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ცხოველთა სადგომებშიც გვხვდებიან, მათ მაინც მინდვრის ტკიპებს
უწოდებენ, რადგან მათი სამოქმედო არეალი ძირითადად საძოვრებია, თუმცა ბაგური შენახვის
პირობებშიც შეიძლება დაავადდნენ ცხოველები, თუ სადგომში, საკვებად შეტანილ ბალახს შეჰყვა
ტკიპიც.
ცხოველთა

საძოვარზე

ყოფნის

პერიოდში,

ბუჩქნარიდან,

ან

ბალახებიდან,

ტკიპები

შეცოცდებიან ცხოველების ბეწვიან საფარველზე, აღწევენ კანს, მჭიდროდ მიეკვრებიან მის ზედაპირს,
კბენენ

და შემდეგ იწყებენ ცხოველის სისხლის წოვას.

მათ ცხოველის ორგანიზმში შეჰყავთ

ანტიკოაგულაციური მოქმედების მქონე ნერწყვი, რომელიც გამომუშავდება მათ ორგანიზმში, რაც
იწვევს კანის ნერვული დაბოლოებების გაღიზიანებას.

ნერწყვში არსებულ ტოქსინებს შეუძლიათ

გამოიწვიონ, როგორც ადგილობრივი, ასევე ზოგადი მოქმედება და უფრო მეტიც - ალერგიული
რეაქციები ცხოველებში. ირღვევა ცხოველთა ცხოვრების რეგულარული რიტმი. ცხოველები ხდებიან
მოუსვენარნი და აღგზნებულნი. ტკიპების მიმაგრების ადგილზე ხდება კანის ქსოვილის დაზიანება,
კანი იქერცლება და ღიზიანდება, ბეწვის საფარველი იბურძგნება,

უხეშდება. ცხოველს აწუხებს

ძლიერი ქავილი, ამიტომ იგი ეხახუნება სხვადასხვა საგნებს და ამით, კიდევ უფრო აზიანებს ისედაც
დაზიანებული კანის ქსოვილებს. ვითარდება დერმატიტი, რასაც შემდგომ სისხლჩაქცევები, აბსცესები
და სხვა გართულებები მოყვება. ირღვევა კანის მთლიანობა და ქვეითდება მისი დამცველობითი
ფუნქცია, რის გამოც, საუკეთესო პირობები იქმნება კანის დაზიანებული უბნებიდან ორგანიზმში
პათოგენური მიკროორგანიზმების შესაღწევად.
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აქედან გამომდინარე, ტკიპები ითვლებიან ბაქტერიული, ვირუსული, ინვაზიური და სხვა
მრავალი სახის დაავადებების გადამტანებად, რომელთა გავრცელება ხდება ბიოლოგიურსპეციფიკური და მექანიკური მეთოდებით. ე.ი ერთ შემთხვევაში ტკიპები წარმოადგენენ
დაავადებების აღმძვრელების მექანიკურ გადამტანებს, მეორე შემთხვევაში კი არიან ინფექციური
დაავადებების აღმძვრელების (პათოგენების) ბუნებრივი რეზერვუარები.
იქსოდიდას ოჯახის

ტკიპების თავშესაფარს წარმოადგენს მცენარეთა ძირები, გამხმარი

მცენარის ღეროები და ფოთლები. ვინაიდან, ისინი აქტიური გადაადგილებით არ ხასიათდებიან,
ჩასაფრებულნი ელოდებიან მასპინძელს და თავს ესხმიან მას.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტკიპების როლი ისეთი ჰემოსპორიდიოზული დაავადების
გავრცელებაში,

როგორიცაა პიროპლაზმოზი. ცხოველების პიროპლაზმიდოზებს,

კონკრეტულად,

იქსოდიდას (Ixodidae) ოჯახის ტკიპები ავრცელებენ.

Ixodidae-ს ოჯახის ტკიპები
ამ ოჯახის ტკიპები, გარეგნულად ჰგვანან წვრილ ობობასნაირებს. მათი სიგრძე 0,1 - 0,5 მმ-ია,
იშვიათად 15 მმ-მდეა. ტკიპების აგებულების სახეცვლილება სხვა ობობასნაირებთან შედარებით,
განპირობებულია მათი პარაზიტული ცხოვრების წესით. მათი სხეული დაუნაწევრებელია, თავმკერდი შერწყმულია მუცელთან. ცხოვრების ნირისა და კვების ხასიათის მიხედვით, ქელიცერები ანუ
(პირველი წყვილი კიდურები, რომლებიც ყბების ფუნქციას ასრულებენ) და პედიპალპები (მეორე
წყვილი – ანუ ფეხსაცეცები) წარმოდგენილია მჩხვლეტავ-მწუწნავი, ანდა მღრღნელ-მწუწნავი ტიპის
პირის აპარატით.
იქსოდიდას ჯგუფის ტკიპები მიეკუთვნებიან დროებით პარაზიტებს, რომლებიც მასპინძლის
ორგანიზმის საფარველზე ბინადრობენ დროებით, საკვების მისაღებად.
მათგან მიყენებული ზიანი, როგორც ექტოპარაზიტებისა, გამოიხატება არა მხოლოდ იმაში, რომ ისინი
თავს ესხმიან ცხოველებს, სწოვენ სისხლს (166 მგ დღე-ღამეში), არამედ, სისხლის წოვის პროცესში,
ერთი ცხოველიდან მეორეზე გადააქვთ მრავალი საშიში ინვაზიური და ინფექციური დაავადებების
აღმძვრელები. ასე შეიძლება გაავრცელონ ტულარემია, ლეიშმანიოზი, თეილერიოზი, ლისტერიოზი,
პიროპლაზმოზი, ნუტალიოზი, ინფექციური ენცეფალომიელიტი და სხვა.
ტკიპების მიერ დაავადებების გავრცელება ხდება მექანიკური და სპეციფიკურ-ბიოლოგიური
მექანიზმების მეშვეობით.
ენდოგლობულარული პარაზიტებით გამოწვეული დაავადებები, ხასიათდებიან ტემპერატურის
მომატებით, ანემიით, სიყვითლით, გულ-სისხლძარღვთა და კუჭ-ნაწლავის სისტემის ფუნქციის
მოშლით. დაავადებული ცხოველის სისხლში მცირდება ერითროციტების რაოდენობა, ირღვევა
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გულის მუშაობა, ნაწლავების ლორწოვანი გარსი ჰიპერემიულია, რომელთა სხვადასხვა უბნებზე
აღინიშნება სისხლჩაქცევები.

ტკიპების გავრცელების არეალი: ზოგადად, ტკიპები დიდი რაოდენობით არიან ტყესთან ახლოს
მდებარე საძოვრებზე. საქართველოში, მათი გავრცელების ძირითად არეალად ითვლება ყველა
საძოვარი, რომელიც ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე დაბლა მდებარეობს, თუმცა ბოლო წლებში
მათი სახეობები ზღვის დონიდან 1850 მეტრზეც (დუშეთის რაიონში) კი დაფიქსირდა.
პიროპლაზმიდოზები
პიროპლაზმიდოზების გამომწვევია უმარტივესი ცხოველები, რომლებიც პარაზიტობენ სისხლში,
კონკრეტულად კი ერითროციტებში. ავადდება ყველა სახის სასოფლო-სამეურნეო ცხოველი, თუმცა
თითოეული სახის ცხოველს ჰყავს დაავადების სპეციფიკური აღმძვრელი. მაგალითად: მსხვილფეხა
საქონლის

პიროპლაზმოზს

იწვევს

Piroplasma

bigeminum,

თეილერიოზს-Theileria

annulata ,

ბაბეზიოზს - Babesia bovis, ცხენის პიროპლაზმოზს - Piroplasma caballi, ცხენის ნუტალიოზს -

Nuttallia equi და ა.შ.

პიროპლაზმოზი
პიროპლაზმოზი არის

საძოვრული, ზაფხულის, (სეზონური) დაავადება. ვლინდება

გაზაფხულზე, ზაფხულსა და შემოდგომაზე. პირველი აფეთქება გამოწვეულია გამოზამთრებული
ლარვებით.
დაავადება ცხოველებში მიმდინარეობს მწვავე ფორმით. განსაკუთრებით მგრძნობიარეა მსხვილი
რქოსანი

პირუტყვი.

მოზარდ

ცხოველებში

დაავადება

მსუბუქი

ფორმით

ან

ზოგჯერ

უსიმპტომოდაც მიმდინარეობს.
დაავადების აღმძვრელია Piroplasma bigeminum, რომელიც ლოკალიზობს დაავადებული ცხოველის
სისხლში, კონკრეტულად კი ერითროციტებში. პარაზიტებს შეიძლება ჰქონდეთ სხვადასხვანაირი
ფორმა: მრგვალი, რგოლისებური, ამებისებრი და სხვა, თუმცა უმეტესად დამახასიათებელია წყვილი
მსხლის მსგავსი ფორმა (ხურჯინის ფორმის მსგავსი), რომლებიც მახვილი ბოლოებით არიან
შეერთებულნი და შეერთების ადგილას ჰქმნიან მახვილ კუთხეს.
როგორც აღვნიშნეთ, პიროპლაზმების ლოკალიზაციის კონკრეტული ადგილი ერიტროციტებია,
კერძოდ, ერითროციტების ცენტრი. მათი ზომა რადიუსში, აჭარბებს ერითროციტის ზომას.
პიროპლაზმოზის გადამტანები შეიძლება იყვნენ შემდეგი სახეობის ტკიპები: Boophilus calcaratus,

Rhipicephalus bursa, Haemaphysalis punctata თუმცა, მათგან პიროპლაზმოზის გადამტანის როლს,
ძირითადად მაინც Boophilus calcaratus ასრულებს. ისინი არიან უპიგმენტო (და აქედან გამომდინარე
უფერო), პარაზიტები.
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დღეღამეში, ერთი დაავადებული ტკიპი, წარმოშობს ათიათასობით შთამომავალს, რომლებიც,
შესაბამისად, იწყებენ

ცხოველქმედებას, გამოყოფენ ტოქსინებს და მთლიანად ირღვევა შინაგანი

ცხოველის ორგანოების ფუნქციონირება (თირკმლები, ღვიძლი, ელენთა, გული,ფილტვები). ეს
ყველაფერი გამოვლინდება კლინიკურ ნიშნებში: ტემპერატურა მაღლა იწევს 41-43 გრადუსამდე,
ბოლოს კი 37 გრადუსზე ჩამოდის. მაღალი ტემპერატურის გამო, წინა კუჭებიდან ხდება სითხის
გაწოვა, შესაბამისად, წიგნარის შრეებში რჩება მშრალი საკვები მასა და ვითარდება წინა კუჭების
ატონია. დასაწყისში შეიძლება განვითარდეს ფაღარათი. ლორწოვანი გარსები უფერულია, შემდეგ კი
იძენენ ყვითელ ფერს. ცხოველი მოდუნებულია, გარე გაღიზიანებებზე არ რეაგირებს, არ ძოვს. მძიმე
ფორმის დროს ვითარდება სხეულის კანკალი, პულსი ხშირდება. მეწველ ცხოველებში მცირდება რძის
გამოყოფა, რომელიც შემდეგ შეიძლება საერთოდ შეწყდეს. მკურნალობის არარსებობის პირობებში,
მოსალოდნელია 90%-იანი ლეტალობა.
ტკიპი ცოცხლად შობს პარაზიტებს, რომლებიც ლოკალიზდებიან ერითროციტში. მათი რაოდენობა
თითოეულ ერითროციტში, შეიძლება იყოს ერთიდან ოთხ ცალამდე. მოხვდებიან რა ერითროციტში,
იწყებენ

კვებას

მასში

არსებული

ჰემოგლობინით.

შემდეგ

გადადიან

სხვა,

დაუზიანებელ

ერითროციტებზე და ა.შ. თავიანთი არსებობის (ცხოველქმედების) დროს, გამოყოფენ დიდი
რაოდენობით ტოქსინებს,

ახდენენ ერითროციტების ჰემოლიზს (დაშლას), რაც, ცხადია, ძალიან

ცუდად აისახება ცხოველის ჯანმრთელობაზე.
განადგურებული (დაშლილი) ერითროციტები, რომლებშიც აღარ არის ჰემოგლობინი, მკვდარი და
უფუნქციო ხდება. ასეთი ერითროციტები გადადიან ელენთაში, რომელიც მათთვის ერთგვარ
,,სასაფლაოდ“ იქცევა. სამაგიეროდ კი იწყება ახალი ერითროციტების წარმოქმნა. საბოლოოდ, ელენთა
ვეღარ ასწრებს მკვდარი და განადგურებული ერითროციტების ფილტრაციას და ისინი ავტომატურად
გადადიან თირკმლებში, შემდეგ შარდის ბუშტში და ორგანიზმიდან გამოიყოფა შარდთან ერთად,
რომელიც წითელი ფერისაა და სისხლიან შარდად მოიხსენიება. სინჯარაში ასეთი შარდის დაყოვნების
შემდეგ, იგი ფერს არ იცვლის, არ დაილექება, რადგან მასში ჰემოგლობინი თანაბრადაა გახსნილი.

დაავადების სიმპტომები:
ინკუბაციური პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს 8-დან 24 დღემდე. დაავადება იწყება მაღალი
ტემპერატურით, 400-410-მდე და შეიძლება უფრო მეტიც. მკვეთრად გამოხატულია ცხოველის
დათრგუნვა, მადა ქვეითდება, ცხოველი არ იცოხნის, პულსი ხშირდება 110-120-მდე წუთში.
ტემპერატურის აწევიდან მეორე დღეს გამოვლინდება ჰემოგლობინურია, პარალელურად ვითარდება
აციდოზი,

ჰიპოგლიკემია,

ჰიპოპროტეინემია.

ლორწოვანი

გარსები

ანემიურია,

რაც

შემდეგ

სიყვითლეში გადადის, რადგან, როგორც აღვნიშნეთ, ერითროციტებიდან გამოსული ჰემოგლობინი,
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ნაწილობრივ გამოიყოფა შარდთან ერთად, ნაწილი კი ვერ ასწრებს გამოსვლას, თირკმლებში რჩება,
სადაც იქცევა მღებავ ნივთიერებად და ვითარდება საერთო სიყვითლე.
დაავადების დასაწყისში ნაწლავთა პერისტალტიკა გაძლიერებულია, რაც იწვევს ფაღარათს, შემდეგ კი
თანდათანობით სუსტდება და ვითარდება ატონია. მეწველ ცხოველებში მცირდება, ან საერთოდ
წყდება რძის გამოყოფა.
პათანატომიური გაკვეთით, ცხოველის ლორწოვანი გარსები ანემიური და გაყვითლებულია.
ყვითელია კანქვეშა ქსოვილებიც. ღვიძლი და ელენთა გადიდებული, დარბილებული და თიხისფერია.
თირკმლები

გადიდებულია

და

მათზე

აღინიშნება

სისხლჩაქცევები.

გული

მოცულობაში

გადიდებულია, ხოლო თავად გულის კუნთი, უფერული და მოდუნებულია, აქცს დიდი რაოდენობის
სისხლჩაქცევები. სეროზულ გარსებზეც აღინიშნება სისხლჩაქცევები.

დიაგნოზი ისმება კომპლექსური გამოკვლევის საფუძველზე. ყურადღება ექცევა ეპიზოოტიურ
მდგომარეობას, სეზონურობას, კლინიკურ ნიშნებს; აუცილებელია სისხლის ნაცხის გამოკვლევა.

დიფერენციული დიაგნოზი აუცილებელია, რათა გამოირიცხოს ლეპტოსპიროზი და მსხ. პირუტყვის
ჰემატურია.

მკურნალობა: ცხოველი უნდა მოთავსდეს კარგად ვენტილირებულ შენობაში, მიეცეს ადვილად
გადასამუშავებელი საკვები (მწვანე ბალახი, ან წვნიანი ძირხვენა კულტურები).

კარგი და გამოცდილი პრეპარატებია: ,,აზიდინი“ ,,ბერენილი“. ასევე კარგ ეფექტს იძლევა
,,ტრიპაფლავინი“ ან ,,ფლავაკრიდინი“ 1%-იანი გაზავებით, დოზით 0,004-0,004 კგ. ცოცხალ წონაზე.
,,პიროციდი“, ,,ფატრიბალი“. ამ ჯგუფის სამკურნალო საშუალებები, დღეისათვის ბევრია და
ხასიათდებიან მაღალი ეფექტურობით. აქვთ თითქმის ერთი და იგივე სახის მოქმედების სპექტრი:
სწრაფად რეაგირებენ და ხელს უწყობენ პარაზიტების განდევნას სისხლძარღვებიდან. მოქმედების
ეფექტური მექანიზმის წყალობით, ისინი მოქმედებენ იმ პარაზიტების წინააღმდეგ, რომლებზეც არ
მოქმედებს სხვა პრეპარატები.
გარდა ამისა, იყენებენ სიმპტომატური მკურნალობის საშუალებებს: საგულე პრეპარატებს, გამხსნელ
საშუალებებს (ატონიის დროს). კარგია მივცეთ რძე, ან რძის შრატი, დღეში სამჯერ 1,5-2,0 ლიტრის
ოდენობით.
პროფილაქტიკა: რადგან პიროპლაზმიდიების გავრცელებაში უმთავრესი როლი ენიჭება გადამტანებს
(ტკიპებს), პროფილაქტიკური ღონისძიებანი მიმართული უნდა იყოს ტკიპების წინააღმდეგ.
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მნიშვნელოვანია სათანადო ღონისძიებების გატარება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის
სადგომებში. აუცილებელია შენობის კედლების ჭრილების ამოვსება, შენობის კედლების ირგვლივ
მცენარეული საფარის განადგურება, შენობის იატაკის, კედლების და ჭერის დეზაკარიზაცია ადრე
გაზაფხულზე (იმაგოს თავდასხმის პერიოდში) და ზაფხულში –ივლის-აგვისტოში, როცა გარემოში
ჩნდებიან ლარვები და ნიმფები.
რაც შეეხება უკვე დატკიპიანებულ ცხოველებს, ტკიპების განადგურება მათ სხეულზე ხდება
სხვადასხვა

ექტოპარაზიტოციდული

ვეტერინარულ

აფთიაქებში.

საშუალებებით,

პრაქტიკაში,

სხვადასხვა

რომელთა

მოძიება

ფეხსახსრიანების

შესაძლებელია

გასანადგურებლად,

გამოიყენება სხვადასხვა სახის ასეთი პრეპარატები.
ცხოველები, აკარაციდული საშუალებებით, მათზე ტკიპების თავდასხმამდე უნდა დამუშავდეს.
ერთი და იგივე პრეპარატი სხვადასხვაგვარად მოქმედებს ლარვებზე, ნიმფებსა და იმაგო
ფორმებზე. დამუშავების შემდეგ, აუცილებელია დათვალიერდეს ცხოველი და გაირკვეს, რამდენად
ეფექტურად იმოქმედა ამა თუ იმ პრეპარატმა. თუ ცხოველის სხეულზე ლარვები, ნიმფები და
იმაგო ფორმები არ აღმოჩნდა, გვექნება საფუძველი, ვიმსჯელოთ პრეპარატის ეფექტიანობაზე.
აკარიციდების გამოყენებისას აუცილებელია სიფრთხილე, რადგან

ცხოველებში შეიძლება

განვითარდეს ტოქსიკოზი. გარემოს მაღალი ტემპერატურა ხელს უწყობს ცხოველის კანიდან
ზოგიერთი

პრეპარატის

ინტენსიურ

შეწოვას,

ამიტომ,

არაა

რეკომენდებული

ტკიპების

საწინააღმდეგო პრეპარატებით სამ თვემდე ასაკის მოზარდეულის და მოგებამდე ერთი თვით ადრე,
მაკე ცხოველის დამუშავება. ასევე, აუცილებელია, რომ ეს ღონისძიება განხორციელდეს დღის
გრილ პერიოდში.
აკარიციდული ნივთიერებებით ცხოველთა დამუშავება ხდება შესხურების, ან მათი
გაბანების მეთოდით, სპეციალურ აბაზანებში. აბაზანა შეიძლება

იყოს აგურის, ქვის ან რკინა-

ბეტონის კაპიტალური ნაგებობა, აშენებული სპეციალური, სტანდარტული პროექტის მიხედვით,
რომელთან ახლოს აუცილებლად უნდა იყოს ჭა, გამოყენებული ხსნარებისთვის. დაუშვებელია
ასეთი აბაზანების სიახლოვე სასმელი, ან სარწყავი წყლის სათავესთან.
ინსექტო-აკარიციდული პრეპარატების მოქმედების მექანიზმები სხვადასხვა სახისაა: ერთნი
აზიანებენ

მწერებისა და ტკიპების ქიტინოვან საფარველს (კონტაქტური მოქმედება), მეორენი

ცვლიან მათი ნერვული სისტემის, სასუნთქი და საჭმლის მომნელებელი ორგანოების ფუნქციას,
მაგრამ, უფრო ხშირად, მოქმედებენ მათი მეტაბოლიზმის ცალკეულ რგოლებზე არღვევენ რა მათ.
ბუნებრივ პირობებში, ენდოგლობულარული პარაზიტები და მათ მიერ გამოწვეული
დაავადებები არ

არსებობს

ტკიპების

გარეშე,

რის

გამოც,

ეს

დაავადებები

მიეკუთვნებიან

ტრანსმისიულ დაავადებათა ჯგუფს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი იწვევენ დაავადების ერთეულ
შემთხვევებს, ძლიერი დატკიპიანების შემთხვევებში, შეუძლიათ გამოიწვიონ ცხოველის სიკვდილი.
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იმ შემთხვევაში, თუ მკურნალობა დროულად არ დაიწყება,

ცხოველთა ჯანმრთელობის

მდგომარეობა რთულდება. დაგვიანებული დაავადების საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება
კი უკვე აღარ იძლევა სასურველ ეფექტს და აუცილებელი ხდება ცხოველების იძულებითი დაკვლა.
ამასთან, იძულებით დაკლული ცხოველის ტანხორცი, მოყვითალო შეფერილობის გამო, ხშირად
ექვემდებარება გამოწუნებას, რითაც იზრდება ეკონომიკური ზარალი.
ტკიპების თავდასხმისას (ე.წ.დატკიპიანებისას), მოზარდი ჩამორჩება ზრდა-განვითარებაში,
სასუქ პირუტყვში იკლებს წონამატი, ადგილი აქვს პროდუქტიულობის დაქვეითებას, მეწველ
ცხოველებში კი ლაქტაციის შემცირებას.
თუ

ცხოველები

პიროპლაზმოზით

ხანგრძლივად

ავადმყოფობენ,

უმეტეს

შემთხვევაში,

ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ვერ აღიდგენენ პროდუქტიულობას და კარგავენ სამეურნეო
მნიშვნელობას. მაგალითად: პიროპლაზმოზით ნაავადმყოფარი ფურები, ლაქტაციას აღიდგენენ
მხოლოდ შემდგომი მოგების შემდეგ.
აქედან გამომდინარე, დიდია ამ დაავადებით მიყენებული ეკონომიკური ზარალი, რომელიც
გამოვლინდება: ცხოველთა პროდუქტიულობის დაქვეითებაში, დაკვლის შემდგომ, მისი ორგანოების
ან მთლიანი ტანხორცის და ნედლეულის გამოწუნებაში, ცხოველის ზრდის შეჩერებაში, ან ცხოველის
სიკვდილში.
დაავადებაზე დიაგნოზის დასმისას, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული ის
გარემოება, რომ ამ დაავადების დროს, ხშირად ადგილი აქვს თანმხლებ, მეორად დაავადებას, ამიტომ,
აუცილებელია, ვეტერინარი ერკვეოდეს დაავადების სიმპტომთა ძირითად და მეორეულ ნიშნებში;
იცოდეს, როგორ ჯგუფდებიან ისინი სინდრომებად, უნდა შეეძლოს თითოეული სიმპტომის
დიაგნოსტიკური შეფასება, მისი განვითარების მექანიზმის (პათოგენეზის) ახსნა. არ შეიძლება ისეთი
ნიშნების უგულებელყოფა, რომლებიც შეიძლება უმნიშვნელოდ მოგვეჩვენოს. ესა თუ ის ნიშანი, დღეს
შეიძლება ნაკლებად მნიშვნელოვანი ჩანდეს, მაგრამ უკვე ხვალ, წინა პლანზე გადმოინაცვლოს.
აუცილებელია ექიმი ერკვეოდეს კლინიკური ნიშნების არა მარტო შემჩნევაში, არამედ მათ
გაანალიზებაშიც.

ზუსტად

უნდა

განისაზღვროს

პათოლოგიური

პროცესის

პირველადი

ლოკალიზაციის ადგილი, მისი სიმძიმე, მიმდინარეობა. უნდა განისაზღვროს, რომელია დაავადების
ძირითადი ნიშნები და აუცილებლად გაკეთდეს დიფერენციული დიაგნოზი, რათა გამოთიშოს სხვა,
მსგავსი დაავადებები.
არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ორგანიზმის ნებისმიერი პათოლოგიისა თუ დაზიანებისას,
პროცესში ებმება არა მხოლოდ დაზიანებული ორგანო, არამედ სხვა ორგანოებიც და ზოგჯერ, მთელი
ორგანიზმიც. ფიზიოლოგია

ორგანიზმს

მთლიანობაში განიხილავს,

თუმცა არ

გამორიცხავს

ადგილობრივი პროცესების როლსა და მნიშვნელობას. კავშირი ადგილობრივ და ზოგად პროცესებს
შორის, ხორციელდება ნერვული სისტემის მეშვეობით. გარკვეული უბნის პირველადი დაზიანება,
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ნერვული იმპულსების საშუალებით გადაეცემა ცენტრალურ ნერვულ სისტემას და ,,ადგილობრივი“
პროცესი ხდება ,,ზოგადი“, გენერალიზებული, თუმცა, ამავე დროს, ნერვული სისტემა ერთგვარად
,,შემოსაზღვრავს“ ფუნქციურ დარღვევას, ამიტომ, ყოველთვის, ადგილობრივი პროცესი წარმოადგენს
ზოგადი პროცესის ლოკალიზებულ გამოხატულებას.
აქედან გამომდინარე, პათოლოგიური პროცესის განსაზღვრისა და შეფასების დროს, ასევე
მკურნალობის დანიშვნისას, უნდა ვხელმძღვანელობდეთ ორგანიზმის მთლიანობის პრინციპით და
რომელიმე ორგანოში მიმდინარე პათოლოგიური პროცესი, განხილულ უნდა იქნას არა როგორც
ადგილობრივი პათოლოგია, არამედ, როგორც მთელი ორგანიზმის დაავადება.
ამიტომ, ყოველთვის გასათვალისწინებელია ის, რომ დაავადება არ იფარგლება ერთი რომელიმე
ორგანოთი, ის აისახება მთელი ორგანიზმის ფუნქციონირებაზე.
შესაბამისად, მკურნალობაც უნდა მოიცავდეს მთელ ორგანიზმს და არა მხოლოდ იმ ორგანოს ან
სხეულის ნაწილს, რომელშიც მიმდინარეობს პათოლოგიური პროცესი.
არ უნდა შემოვიფარგლოთ მხოლოდ ,,სპეციფიკური მკურნალობით“ (გადამდები დაავადებების
დროს) და ადგილობრივი პროცესის მკურნალობით (ქირურგიული დაავადების დროს).
აუცილებელია,

ყოველთვის

ვიხელმძღვანელოთ წესით: ვუმკურნალოთ ავადმყოფს და არა

ავადმყოფობას.
პროგნოზი: დიაგნოზის დასმისას, ვეტერინარიაში, მედიცინისგან განსხვავებით, განსაკუთრებული
მნიშვნელობა ენიჭება დაავადების პროგნოზს. საკმარისი არაა მხოლოდ დიაგნოზის ზუსტი
განსაზღვრა. აუცილებელია, ექიმმა ამოიცნოს, განიკურნება თუ არა ავადმყოფი ცხოველი, აღიდგენს
თუ არა ის თავის სამეურნეო თვისებებს (წველადობას, წონამატს, აღწარმოებას, მუშაობის უნარს). თუ
ფური ბოლომდე არ განიკურნება, მის მკურნალობაზე მედიკამენტების და საკვების ხარჯვა
არარენტაბელურია;

ეკონომიკური

თვალსაზრისით,

ასევე

გაუმართლებელია,

ქრონიკული

დაავადების მქონე ცხოველის შენახვა და მისი მკურნალობის გაგრძელება, რადგან ქრონიკული
პროცესების დროს, ორგანიზმში ვითარდება მთელი რიგი შეუქცევადი ცვლილებები, რის შედეგადაც,
ცხოველი მთლიანად (ან ნაწილობრივ) კარგავს სამეურნეო თვისებებს, ამიტომ ასეთი ცხოველის
შენახვა გამართლებული არ არის.
საბოლოო დიაგნოზის დასმისა და მკურნალობის ჩატარების გადაწყვეტილების მიღებამდე,
საჭიროა დაისახოს მკურნალობის გეგმა. აუცილებელია, მკურნალობა იყოს კომპლექსური და
შედგენილი დაავადების ხასიათის, სიმძაფრის და ლოკალიზაციის მიხედვით. ასევე, აუცილებელია,
რომ მკურნალობის საშუალებებისა და მეთოდების შერჩევამდე გათვალისწინებულ იქნეს ავადმყოფი
ცხოველის ჯიშობრივი, სახეობრივი, ასაკობრივი და ინდივიდუალური თავისებურებანი.
ცნობილია, რომ, როდესაც ორგანიზმში იწყება რაიმე პათოლოგიური პროცესი, იქვე ჩაერთვება
ორგანიზმის დამცველობითი რეაქცია, ამიტომ თუ, მაგალითად, ტემპერატურის მომატების დროს
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ორგანიზმს გადახურება არ ემუქრება, არაა აუცილებელი მაშინვე სიცხის დამწევი პრეპარატების
მიცემა, რადგან ტემპერატურის მომატება ორგანიზმის დამცავ რეაქციებს განეკუთვნება. იმ
შემთხვევაში კი, როცა ვხედავთ, რომ მაღალმა ტემპერატურამ შეიძლება გამოიწვიოს ორგანიზმის
გადახურება, რა თქმა უნდა, ვნიშნავთ სიცხის დამწევ პრეპარატებს.
თუ

შეიმჩნევა

წინა

კუჭების

ატონიის

საშიშროება,

აუცილებელია

პარალელურად

ვუმკურნალოთ წინა კუჭებს, კერძოდ გამოვიყენოთ კუჭ-ნაწლავის სისტემის მარეგულირებელი
საშუალებები. ძველი და ნაცადი საშუალებაა ინგლისური მარილის 500,0 გახსნილი 10 ლტ. წყალში,
რომელსაც ვაძლევთ პერორალურად (ვასმევთ), თუმცა ბოლო დროს გამოიყენება სხვა პრეპარატებიც:
,,ჰეპაგენი“,

,,ინდიჯესტი“,

რომლებიც

კონკრეტულად

კუჭ-ნაწლავის

ტრაქტზე

მოქმედი

საშუალებებია. ამჟამად, აფთიაქებში შეგვიძლია მოვიძიოთ სხვა საშუალებებიც, რომლებიც საკმაოდ
მაღალეფექტურნი არიან და ხელს უწყობენ ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირების აღდგენას,
ასევე აძლიერებენ კუჭის წვენის სეკრეციას.
კომპლექსური მკურნალობის აუცილებლობა გამომდინარეობს დაავადების პათოლოგიური
ბუნებიდან. მკურნალობა არ უნდა თრგუნავდეს ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციებს, პირიქით,
უნდა ააქტიურებდეს მათ.
ყველა ზემო თქმულიდან გამომდინარე, აუცილებელია:
1. ავადმყოფი ცხოველის გამოკვლევის დროს, შევისწავლოთ ის გარემო პირობებიც, რომელშიც მას
უხდება ყოფნა. ეს საშუალებას მოგვცემს მოვაცილოთ მას დაავადების გამომწვევი მიზეზი და
დავსახოთ პროფილაქტიკური ღონისძიებანი.
2. ორგანიზმი განხილულ უნდა იქნას, როგორც ერთი მთლიანი, სადაც ცალკეული ორგანოები და
სხეულის ნაწილები მუდმივ ურთიერთკავშირში იმყოფებიან. ერთი რომელიმე ორგანოს, ან სხეულის
ნაწილის დაავადება, უნდა შეფასდეს, როგორც მთელი ორგანიზმის ავადმყოფობა და არა მარტო ერთი
რომელიმე ორგანოსი.
3. რადგან ორგანიზმში მიმდინარე პათოლოგიური პროცესების აღმოცენებასა და ლიკვიდაციაში
წამყვან როლს ასრულებს ცენტრალური ნერვული სისტემის მდგომარეობა, ამიტომ, ყოველი
დაავადებული

ცხოველის

მკურნალობისას,

სათანადო

ყურადღება

უნდა

დაეთმოს

სწორედ

ცენტრალური ნერვული სისტემის მკურნალობას და სამკურნალო კომპლექსში შეტანილ იქნეს მისი
ფუნქციის აღმდგენი და გამოსაჯანმრთელებელი საშუალებები.
ასეთი მიდგომით შეიძლება იმ ამოცანის გადაწყვეტა, რომელიც ექიმის წინაშე დგას: რაც შეიძლება
მოკლე დროში, ნაკლები დანახარჯებით და ცხოველის ორგანიზმზე ნაკლები ტკივილის მიყენებით
აღვუდგინოთ მის ორგანიზმს დარღვეული ფუნქციური მდგომარეობა.
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თეილერიოზი (Theileriasis)
თეილერიოზის გამომწვევი არის მცირე ზომის ჰემოპარაზიტი (სისხლის პარაზიტი) თეილერია (Theileria). დაავადება მიეკუთვნება უმარტივესებით გამოწვეული დაავადებების რიგს.
ავადდებიან ძუძუმწოვარი ცხოველები, როგორც მსხვილფეხა

(ძროხა, კამეჩი, ზებუ), ასევე

წვრილფეხა (ცხვარი, თხა). დაავადება აზიანებს ცხოველთა სისხლის ერითროციტებსა და
ლეიკოციტებს. გადამტანები არიან ტკიპები.

დაავადება გავრცელებულია ტროპიკული და

სუბტროპიკული კლიმატის ზონაში.
დაავადების აღმძვრელია „თეილერია ანულატა“ (Theileria anullata). მოხვდება რა იგი ცხოველის
ორგანიზმში ტკიპის მეშვეობით, იწყებს გამრავლებას ლიმფურ კვანძებსა და პარენქიმულ
ორგანოებში. შემდეგ გადადის სისხლში და აზიანებს ერითროციტებს. დაავადების პირველ
დღეებში, სისხლისა და პარენქიმული ორგანოებიდან გაკეთებულ ნაცხებში ფიქსირდება
აღმძვრელი, რომელსაც აქვს ბროწეულის ფორმა. მომდევნო დღეებში გაკეთებული ნაცხებიდან კი
შეგვიძლია ვნახოთ აღმძვრელები, რომლებსაც უკვე ოვალური, მრგვალი, ჩხირისებრი, ჯვრისებრი
ან წერტილისებრი ფორმა აქვთ. უფრო ხშირად პარაზიტი ოვალური ან მრგვალი ფორმებით
გვხვდება. ერთ ერითროციტში შეიძლება ლოკალიზებული
დაავადების

დროს,

პარაზიტებს

შეუძლიათ

იყოს 1-დან 7 პარაზიტამდე. ამ

გაანადგურონ

ერითროციტების

მთლიანი

რაოდენობის 95%.
ეპიზოოტოლოგია: თეილერიოზი საქართველოში საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა.
დაავადების აღმძვრელის გადატანა
ჯანმრთელ

ცხოველზე,

მიეკუთვნებიან

ხდება

დაავადებული ან დაავადებამოხდილი ცხოველიდან

მინდვრის

ტკიპების

გადამტანი

ტკიპები

Hyalomma anatolicum, Hyalomma detritum და Hyalomma scupense-ის ჯგუფის

ტკიპებს. ისინი ამთვისებელნი და გადამტანნი
ყველაფერს

საშუალებით.

ერთი

გენერაციის

პერიოდში

არიან ლარვობის ან ნიმფობის სტადიაში და
ასწრებენ.

განსაკუთრებული

ეპიზოოტიური

მნიშვნელობა აქვს Hyalomma anatolicum და Hyalomma detritum ჯგუფის ტკიპებს, რადგან ისინი
ცხოველთა სადგომებშიც შესანიშნავად მრავლდებიან და იწვევენ ცხოველთა მასიურ დაავადებას
თეილერიოზით.
დაავადება თავს იჩენს

ზაფხულის პერიოდში: ივნისში, ივლისსა და აგვისტოში, თუმცა

ცალკეული შემთხვევები შეიძლება შეგვხვდეს ადრე გაზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზეც.
კლინიკური ნიშნები: ინკუბაციური პერიოდი 9-დან 19 დღემდეა. დაავადება იწყება მაღალი
ტემპერატურით, ლიმური კვანძების გადიდებით და ცხოველის საერთო სისუსტით. ხილული
ლორწოვანი გარსები თავიდან ჰიპერემულია, შემდეგ კი ანემიური ხდება და ყვითლდება. ხშირად
ლორწოვან გარსებზე წერტილოვანი ან განფენილი სისხლჩაქცევებია. სისხლჩაქცევებია კანზეც.
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სუნთქვა

და

პულსი

აჩქარებულია,

გულისცემა

გაძლიერებული,

დაავადების

ნიშნების

გამოვლენიდან მე-2 მე-3 დღეს, ცხოველი წყვეტს ჭამას, ხდება, უმეტეს დროს წევს, ქოშინებს.
უვითარდება ძლიერი ცრემლდენა. დაავადების დასაწყისში პერისტალტიკა ძლიერდება, რაც
იწვევს ფაღარათს, შემდეგ კი კუჭის და ნაწლავების ფუნქციონირების უმოქმედობას. მთლიანად
წყდება შარდის გამოყოფა. დაავადება მიმდინარეობს მწვავე და ქვემწვავე ფორმით.
პათანატომიური გაკვეთა: დაცემულ ცხოველში, ლორწოვან გარსებზე და სხეულის უპიგმენტო
ადგილებში, შეიმჩნევა წერტილოვანი და განფენილი სისხლჩაქცევები, ლორწოვანი გარსები
ანემიურია. ყვითელი ფერი დაჰკრავს, კანქვეშა ქსოვილიც ანემიურია, ზოგან ყვითელი, ადგილადგილ

შეიმჩნევა

ინფილტრატი,

კუნთები

მკრთალი

ფერისაა,

ლიმფური

გადიდებულია, ჰიპერემული და დარბილებულია, აპკის ქვეშ აღინიშნება

ჯირკვლები

სისხლჩაქცევები.

თირკმლები გადიდებულია და მისი პარენქიმული ქსოვილი რბილია. ასევე, სისხლჩაქცევებია
თირკმლების აპკის ქვეშ; შარდის ბუშტის ლორწოვანი გარსი მოფენილია წერტილოვანი
სისხლჩაქცევებით, ხოლო შარდი, გამჭვირვალე ანდა ყვითელი შეფერილობისაა. წვრილი
ნაწლავების ლორწოვან გარსზე შეინიშნება წერტილოვანი, განფენილი ან ზოლის ფორმის
სისხლჩაქცევები. გულმკერდის ღრუში მცირე მოცულობის სითხეა, გული მოცულობაში
გადიდებულია, გულის კუნთი მოდუნებული და ანემიური, მრავალრიცხოვანი სისხლჩაქცევებით.
თეილერიოზისთვის დამახასითებელი ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი ნიშანი არის ყველა
ქსოვილსა და ორგანოზე მრავალრიცხოვანი სისხლჩაქცევები.

დიაგნოზი: დიაგნოზი თეილერიოზზე ისმება ეპიზოოტიური მონაცემების, კლინიკური ნიშნების
და პათანატომიური გაკვეთის საფუძველზე, ასევე, ნაცხის აუცილებელი გამოკვლევის შემდეგ,
რომელიც კეთდება სისხლის, ღვიძლის ან ელენთისგან. ნაცხებს აშრობენ ოთახის ტემპერატურაზე
და

ღებავენ

გიმზა-რომანოვსკის

მეთოდით.

თუმცა

თანამედროვე

გამოკვლევებით,

ლაბორატორიაში არსებობს გამოკვლევის სხვა, უახლესი მეთოდებიც. ნაცხებში ადვილად
ნახულობენ დაავადებისთვის დამახასიათებელ უჯრედებს.
დიფერენციული დიაგნოზი აუცილებელია პიროპლაზმოზთან, ფრანსაიელოზთან, ანაპლაზმოზსა
და ლეპტოსპიროზთან, რომელიც ისმება ეპიზოოტიური მონაცემების და კლინიკური ნიშნების
საფუძველზე.
მკურნალობა: დაავადებულ ცხოველებს გამოაცალკევებენ სხვა ცხოველებისგან, საკვებად აძლევენ
მწვანე ბალახს, წვრილად დაჭრილ ბაღჩეულ კულტურებს, რძეს დღეში 2-3 ლიტრის ოდენობით.
უნიშნავენ კომპლექსურ თერაპიას: კუნთებში რომელიმე ანტიპროტოზოული პრეპარატი, ვენაში
10%-იანი ნატრიუმის ქლორიდის ხსნარი დოზით 0,5 მლ. კილოგრამ ცოცხალ წონაზე; 1 ან 2 გრამ
1-2%-იან ასკორბინის მჟავას. აუცილებელია ასევე, მეორე დღიდან დავუნიშნოთ რომელიმე
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ფართო სპექტრის მქონე ანტიბიოტიკი და ტეტრაციკლინის ჯგუფის პრეპარატი. მესამე დღეს
აუცილებელია მივცეთ საგულე საშუალება. თუ სხეულის ტემპერატურა არ დაიკლებს,
მკურნალობა გავიმეოროთ 2-3 დღის შემდეგ.
პროფილაქტიკა: აუცილებელია უზრუნველვყოთ ცხოველების სრულფასოვანი კვება როგორც
ზამთრის, ისე ზაფხულის პერიოდში და დროულად ჩავატაროთ ტკიპების საწინააღმდეგო
ღონისძიებანი.

ბაბეზიოზი(Babesiosis)
ბაბეზიოზი

ძუძუმწოვართა

ინტრაერითროციტული

დაავადებაა.

უფრო

მეტად

ამთვისებელნი არიან 1 წელზე მეტი ასაკის ცხოველები. 1 წლამდე ასაკის მოზარდები იშვიათად
ავადდებიან და დაავადება მიმდინარეობს მსუბუქი ფორმით.
მსხვილფეხა პირუტყვში დაავადების აღმძვრელია Babesia bovis. პარაზიტები დაავადებული
ცხოველის სისხლში, კონკრეტულად კი ერითროციტებში ან პლაზმაში ბინადრობენ. მათი ფორმა
ოვალური, რგოლისებრი, ამებასებრი ან მსხლისებრია, თუმცა უმეტესად მრგვალი ან ოვალური
ფორმით გვხვდება. ერითროციტებში,

უმეტეს შემთხვევებში პერიფერიაზე ლოკალიზდებიან.

პარაზიტებს შეუძლიათ დააზიანონ ერითროციტების საერთო რაოდენობის 30-40%.
დაავადება სხვადასხვა სახელითაა ცნობილი: მსხ. რქოსნის ბაბეზიოზი, ტეხასური ცხელება, წითელი
წყალი, ტკიპების ცხელება და სხვა.
ეპიზოოტოლოგია: დაავადება ავადმყოფი ცხოველებიდან ჯანმრთელებს გადაეცემათ მინდვრის

ტკიპების მეშვეობით. ეს ტკიპები მიეკუთვნებიან Ixodes ricinus და Ixodes

persulcatus ჯგუფს და

მათი დამახასიათებელი თვისებაა ის, რომ საჭიროებენ სამ მასპინძელს. დაინვაზირების უნარი
შესწევთ თავისი განვითარების ყველა სტადიაში: ლარვა, ნიმფა და იმაგო სტადიებში. დაავადებას
მდედრი ტკიპი ავრცელებს კვერცხის საშუალებით. მდედრი ტკიპი კბენს დაავადებულ ცხოველს,
უმარტივესი პარაზიტები ხვდებიან ტკიპის ნაწლავებში, შემდეგ გადაინაცვლებენ მისი სხეულის
ღრუში და მოხვდებიან მდედრი ტკიპის საკვერცხეებში, სადაც ჩაიბუდებენ ფოლიკულებში.
კვერცხდების შემდეგ, ტკიპის კვერცხში, ერთდროულად ხდება როგორც ტკიპის ლარვის, ასევე
ბაბეზიიდების განვითარება. მდედრი ტკიპის მიერ, მომავალი თაობებისთვის ბაბეზიიდების
აღმძვრელის გადაცემის ასეთ გზას, ტრანსოვარული გზა ეწოდება.
დაავადების აფეთქება შეიძლება მოხდეს როგორც ზაფხულში (მაისი, ივნისი, ივლისი), ისე
შემოდგომით (სექტემბერ-ოქტომბერში).
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კლინიკური ნიშნები: დაავადების ინკუბაციური პერიოდი გრძელდება 8-14 დღე. იწყება მაღალი
ტემპერატურით, (400-410) და ცხოველის ზოგადი

დათრგუნვით. ავადმყოფ ცხოველს აღენიშნება

ტაქიკარდია (პულსი აჩქარებულია 90-110 წუთში), სუნთქვა გახშირებულია, ცხოველი უმადოდაა, არ
ჭამს, წყვეტს ცოხნას. ნაწლავების პერისტალტიკა თავიდან გაძლიერებულია, შემდეგ სუსტდება და
ვითარდება ატონია. დაავადების დასაწყისში ლორწოვანი გარსები ჰიპერემულია, შემდეგ კი ანემიური
და მოყვითალო ფერისაა. ტემპერატურის მატებასთან ერთად, მეწველი ძროხებიდან მცირდება რძის
გამოყოფა, რძეს ყვითელი, ხან კი ვარდისფერი დაჰკრავს და იძენს მწარე გემოს. ტემპერატურის
მომატებიდან მე-2, მე-3 დღეს, ვითარდება ჰემოგლობინურია, შარდს აქვს მოწითალო ან მკვეთრად
გამოხატული წითელი ფერი და თუ მას დავაყოვნებთ სინჯარაში, ნალექს არ გაიკეთებს. ცხოველი
ხდება, ძლივს მოძრაობს, უმეტესად წევს. მაკე ცხოველებში შეიძლება გამოიწვიოს აბორტი.
მკურნალობის არარსებობის შემთხვევაში, ცხოველი კვდება. დაავადება გრძელდება 4-8 დღე.
ამ პარაზიტების ორგანიზმზე ზემოქმედების შედეგად, რაც გამოიხატება ერითროციტების
დაშლით და მათი რაოდენობის მკვეთრი შემცირებით, ორგანიზმში ვითარდება ჟანგბადის
ნაკლებობა (ე.წ. ჟანგბადის შიმშილი), რაც შესაბამისად იწვევს გულის და ფილტვების მუშაობის
გაძლიერებას. თანმდევი

პროცესები უკვე ავტომატურად იწყება: ცხოველი ქოშინებს, ხდება

შეგუბება სისხლის მიმოქცევის მცირე წრეში, ვითარდება სისხლის მიმოქცევის ფუნქციის მოშლა.
იწყება შეშუპება და თირკმლების ფუნქციის შესუსტება, რაც თავის მხრივ გადადის ორგანიზმის
ინტოქსიკაციაში.
პათანატომია: ლორწოვანი გარსები ანემიურია, შეინიშნება სიყვითლე, ხანდახან მათზე გვხვდება
წერტილოვანი სისხლჩაქცევები, კანქვეშა ქსოვილი შესიებული და მოყვითალო ფერისაა. კუნთები
უფერული და ანემიურია. ლიმფური ჯირკვლების განაჭერზე აღინიშნება ჰიპერემიულობა და სითხე,
ელენთა

მომატებილია

ზომაში

1,5-2-ჯერ.

ელენთის

აპკის

ქვეშ

შეინიშნება

წერტილოვანი

სისხლჩაქცევები; გადანაჭერზე პულპა დარბილებული და მუქი წითელი ფერისაა, ღვიძლი
გადიდებულია, თიხისფერი, დუნე და მოშვებულია. თირკმლები გადიდებულია და აპკის ქვეშ აქაც
წერტილოვანი სისხლჩაქცევები შეიმჩნევა. საშარდე ბუშტის ლორწოვანი ქსოვილი ჰიპერემულია,
მასზეც სისხლჩაქცევებია. შარდი მოწითალო ან მუქი წითელი ფერისაა. გული მოცულობაში
გადიდებულია, გულის კუნთი მკრთალი ფერია, ხოლო ეპიკარდიუმსა და ენდოკარდიუმზე
წერტილოვანი ან განფენილი სისხლჩაქცევებია. საჭმლის მომნელებელი სისტემის ლორწოვანი
გარსები შესიებულია, ჰიპერემიულია, წერტილოვანი ან განფენილი სისხლჩაქცევებით. წიგნარა
გადიდებულია და სავსეა მკვრივი, გაქვავებული საკვების მასით.
დიაგნოზი:

ბაბეზიოზზე

დიაგნოზი

ისმება

კომპლექსური

გამოკვლევის

საფუძველზე.

ითვალისწინებენ ეპიზოოტოლოგიურ მონაცემებს, დაავადების სეზონს, კლინიკურ მონაცემებს, ასევე
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ლაბორატორიული გამოკვლევების პასუხებს; დიფერენცირებას ახდენენ ლეპტოსპიროზსა და
მსხილფეხა ცხოველების ჰემატურიასთან.
მკურნალობა: ცხოველებს ათავსებენ განცალკევებით, მყუდრო სადგომში, აძლევენ გაციებულ, ოდნავ
მარილიან წყალს, რაციონში რთავენ კარგი ხარისხის თივას ან მწვანე ბალახს, ასევე ბაღჩეულ
კულტურებს დაქუცმაცებული სახით, რძეს ან შრატს 2-3 ლიტრს დღეში.
აუცილებელია მივცეთ რომელიმე

სამკურნალოდ

ანტიპროტოზოული პრეპარატი, პარალელურად მკურნალობენ

სიმპტომატურად. აუცილებელია საგულე, გამხსნელი და საფაღარათო საშუალებების მიცემა.
პროფილაქტიკა: ცხოველებს ამუშავებენ აკარიციდული პრეპარატებით, შესხურების გზით. ასევე, თუ
საძოვარი მდებარეონს ტყის ნაპირებში, უნდა მოხდეს ტკიპების საწინააღმდეგო ღონისძიებების
გატარება, თუმცა, რა თქმა უნდა, მანამდე უნდა მოხდეს დროებით, ამ ცხოველების იქიდან გამოყვანა.
პროგნოზი არაკეთილსაიმედოა, თუ ორგანიზმში უკვე დაწყებულია

ჰემოგლობინურია ან

ცერებრალური ნიშნები, ხოლო თუ საქმე გვაქვს მწვავე შემთხვევასთან და მკურნალობა დროულადაა
დაწყებული, შეიძლება მდგომარეობის გაუმჯობესება. წარმატებული მკურნალობა დამოკიდებულია
დიაგნოზის დროულად დასმასა და სწორი თერაპიის დაწყებაში. სპეციფიკური თერაპიის გარდა
კარგია ისეთი დამატებითი მკურნალობის გამოყენება, როგორიცაა: სისხლის გადასხმა, დიდი
რაოდენობით სითხეების მიცემა.
აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს პროტოზოული დაავადებების
მკურნალობის დროულად დაწყებას, რაც შესაბამისად, მოგვცემს საშუალებას, თავიდან ავიცილოთ
ლეტალური გამოსავალი.
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ცხოველთა ინვაზიური
დაავადებები

ინვაზიის თავდასხმის ობიექტი, შეიძლება
იყოს ყველა თბილსისხლიანი ცხოველი, ან
ფრინველი.
მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.
მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის
პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და
პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით. მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი
ექიმების, სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.
მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას.
თბილისი
2018 წელი

v ინვაზიის არსი
სიტყვა ინვაზია, წარმოშობილია ლათინური სიტყვიდან - Invasio, რაც ნიშნავს
თავდასხმას და გულისხმობს ადამიანზე, ცხოველზე ან მცენარეზე ცხოველური
წარმოშობის პარაზიტების თავდასხმას და შემდგომში, მათი თანაცხოვრების
გაგრძელებას. თავდასხმის შემდეგ, ცხოველი ან დაავადდება ამა თუ იმ
პარაზიტით, ან თვითონ არ ავადდება, მაგრამ ხდება პარაზიტმტარებელი.
v კლიმატის და გარემოს ფაქტორი ინვაზიების გავრცელებაში
ინვაზიების გავრცელება, მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული წელიწადის
დროებთან. მათი უმეტესობის გააქტიურება წელიწადის თბილ სეზონზე
ხდება.შესაბამისად, ინვაზიების სამიზნეები ხდებიან საძოვარზე მყოფი
ცხოველები. ამავე დროს, აქტიურდებიან დაავადების გადამტანებიც, ანუ
შუალედური მასპინძლები.
v ორგანიზმში პარაზიტების შეღწევის გზები
ინვაზიის თავდასხმის ობიექტი, შეიძლება იყოს ყველა თბილსისხლიანი
ცხოველი, ან ფრინველი. ჯანმრთელი ობიექტის დაინვაზირება ხდება
აღნიშნული პარაზიტების კვერცხების, ან მათი ჭიების გარემოში გამოყოფის
შედეგად. როგორც წესი, უმეტეს შემთხვევაში, ცხოველთა დაინვაზირება ხდება
პარაზიტების განვითარების ციკლის განსაზღვრულ პერიოდში. ხშირია, როცა
ცხოველი ერთდროულად ავადდება რამოდენიმე სახის ინვაზიით.

შინაგანი პარაზიტების ლარვა წყლის წვეთში
ფოტო: ექიმი Jean Marie Luginbuhl
ჩრდილოეთ კაროლინას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პარაზიტოლოგიის შემადგენელი ნაწილები:

vჰელმინთოლოგია
vენტომოლოგია
vარაქნოლოგია
vპროტოზოოლოგია

)

vპროტოზოოლოგიური დაავადებები
vდროებითი და სტაციონარული
პარაზიტები
vექტოპარაზიტები
vიქსოდიდას(Ixodidae)ჯგუფის ტკიპების
როლი პროტოზოული დაავადებების
გავრცელებაში

პიროპლაზმიდოზების აღმძვრელები

vპიროპლაზმოზი
vპიროპლაზმოზის აღმძვრელი
vპიროპლაზმოზის გადამტანები
vდაავადების ამთვისებელი
ცხოველები
vდაავადების ზოგადი ნიშნები

იქსოდიდას (Ixodidae)ჯგუფის
წარმომადგენელი

vკლინიკური ნიშნები პიროპლაზმოზის
დროს
vპათანატომიური გაკვეთის შედეგები
vდიაგნოზის დასმა პიროპლაზმოზის
დროს
vდიფერენციული დიაგნოზი
vმკურნალობა(პირველადი და მეორადი
ნიშნების მიხედვით)
vპროფილაქტიკური ღონისძიებანი
v ეკონომიკური ზარალი

შინაგანი ორგანოები პათანატომიური
კვეთისას (სიყვითლე,სისხლჩაქცევები)

ცხოველის ტვინი პათანატომიური კვეთისას
მკვეთრად გამოხტული სიყვითლით

.

მსხვილფეხა ცხოველის ელენთა
სისხლჩაქცევებით

vთეილერიოზი
vდაავადების გამომწვევი
vამთვისებელი ცხოველები
vგადამტანი ტკიპების სახეობები
vდაავადების კლინიკური ნიშნები
vპათანატომია
vდიაგნოზი
vდიფერენციული დიაგნოზი
vმკურნალობა
vპროფილაქტიკა

კვანძები მსხვილფეხა ცხოველის კანზე
თეილერიოზის დროს

სისხლჩაქცევები ნაწლავის ლორწოვან გარსსა
და თირკმელში თეილერიოზის დროს

სისხლჩაქცევა და კვანძები ტრაქეაში

vბაბეზიოზი
vდაავადების აღმძვრელი
vამთვისებელი ცხოველები
vეპიზოოტოლოგია
vკლინიკური ნიშნები
vპათანატომია
vდიაგნოზი
vდიფერენციული დიაგნოზი
vმკურნალობა
vპროფილაქტიკური ღონისძიებანი

ცვლილებები ღვიძლსა და თირკმელში
პიროპლაზმიდოზების დროს

vპროგნოზის მნიშვნელობა
ვეტერინარიაში.
vზოგადი(გენერალური) მკურნალობის
მნიშვნელობა ცხოველთა პროტოზოული
დაავადებების მიმდინარეობის დროს.
vპროფილაქტიკური ღონისძიებების
მნიშვნელობა ტკიპებით გამოწვეული
დაავადებების თავიდან ასაცილებლად.

ცხოველთა ინვაზიური დაავადებები
კითხვარი სემინარის ჩატარების წინ და შემდეგ

მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა
დაინტერესებული პირებისთვის.

მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური
მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და
პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით.
მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული
პირებისთვის.
მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული
ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას.
თბილისი
2018 წელი
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201 წელი ____ _________________
რეგიონი
1.ინვაზიური დაავადების გამომწვევ პარაზიტს მიეკუთვნება:
ა)პარაზიტულიჭია
ბ) მწერი
გ)ობობასნაირები
დ) უმარტივესები
ე)ყველა მათგანი
2.შეიძლება თუ არა ერთი ცხოველი იყოს რამოდენიმე პარაზიტული დაავადების მატარებელი
ერთდროულად?
ა) დიახ
ბ) არა
3.როდისაა აკრძალული აკარიციდების გამოყენება?
ა) გარემოს მაღალიტემპერატურის დროს
ბ)გარემოს დაბალი ტემპერატურის დროს
გ) წვიმიანი ამინდის დროს
4.ცხოველებს აკარიციდული საშუალებებით ამუშავებენ:
ა) მათზე ტკიპების თავდასხმამდე
ბ)თავდასხმის შემდგომ
გ) დაავადების დროს
დ) ყველა შემთხვევაში
5.როდის არაა რეკომენდებულია ტკიპების საწინააღმდეგოდ აკარიციდების გამოყენება?
ა)სამ თვემდე ასაკის მოზარდში
ბ)მოგებამდე ერთი თვით ადრე, მაკე ცხოველებში.
გ) პიროპლაზმოზით დაავადებული ცხოველებში
7.დამოკიდებულია თუ არა ინვაზიების გავრცელება კლიმატურ პირობებზე?
ა)დიახ
ბ)არა
8 . ეწოდება თუ არა ცხოველის ორი ან რამოდენიმე სახის პარაზიტით დაინვაზირებას
სუპერინვაზია?
ა)დიახ
ბ) არა
9.არიან თუ არა ტკიპები მხოლოდ ინვაზიური დაავადებების გადამტანები?
ა)დიახ
ბ)არა
10. რომელი გზით ხდება აკარიციდული პრეპარატების გამოყენება?:
ა) შესხურების გზით
ბ)გაბანების გზით
გ) ორივე მათგანით
2

11.ჰემოპარაზიტების ლოკალიზების ადგილი ორგანიზმში არის:
ა)ერითროციტები
ბ) ლეიკოციტები
გ)ორივე
12.შეიძლება თუ არა პროტოზოულმა დაავადებამ გამოიწვიოს ნერვული შოკი?
ა)დიახ
ბ)არა
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