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შინაგანი არაგადამდები დაავადებები 
სილაბუსი 

 
 
 

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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ტრენინგის 
დასახელება 

ცხოველთა შინაგანი არაგადამდები დაავადებები 

ტრენინგის 
ხანგრძლივობა 

 

ტრენინგის მიზანი სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს  რა ადგილი უკავია შინაგან 
არაგადამდებ დაავადებებს ცხოველთა საერთო დაავადებებს შორის; ეკონომიკური 
ზარალი, რასაც ეს დაავადებები აყენებს მეურნეობას; თერაპიის არსი და ყველაზე 
მეტად გავრცელებული ზოგიერთი არაგადამდები დაავადება 

 
ტრენინგის ფორმატი 

Lრა არის თერაპია; ზოგიერთი, ყველაზე მეტად გავრცელებული არაგადამდები 
დაავადება. მათი ეტიოლოგია, პათოგენეზი, სიმპტომები, პათანატომია, დიაგნოზი, 
მკურნალობა და პროფილაქტიკა. 
   
 

 
ტრენინგის შინაარსი 

 
1.რა  ადგილი  უკავია  ცხოველთა  საერთო  დაავადებებში  არაგადამდებ 
დაავადებებს. ზოგადი თერაპიის საფუძვლები. 
2.რა არის ეტიოლოგია, პათოგენეზი, სიმპტომატიკა(სემიოტიკა), პროგნოზი. 
3.როგორ  ვსვამთ დიაგნოზს,  დიფერენციულ დიაგნოზს. 
4.მკურნალობა  და  პროფილაქტიკა. 
5.მკურნალობა  ანტიბიოტიკებითა  და  სულფანილამიდებით. 
6.საჭმლის  მომნელებელი  სისტემის  დაავადებები: სტომატიტი, ფარინგიტი, 
ხახის დამბლა, საყლაპავი მილის დაცობა, წინაკუჭების მწვავე ჰიპოტონია და 
ატონია, ფაშვის მუსკულატურის პარეზი, ფაშვის გადავსება, ფაშვის მწვავე 
ტიმპანია; 
6.გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები: არატრავმული პერიკარდიტი, ტრავმული 
პერიკარდიტი; 
6.ნივთიერებათა  ცვლის  არსი  და  მნიშვნელობა  ორგანიზმში; ნივთიერებათა 
ცვლის  დარღვევები  ცხოველებში, მერძეული  ფურების  
აცეტონემია(აციდოზი). 
 

 
სწავლის შედეგი  

 
სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ:  

- რა არის თერაპიის ზოგადი არსი, რამდენი სახის თერაპია არსებობს; 
- რას ნიშნავს ვეტერინარული ტერმინები, რომელსაც ვიყენებთ დაავადებების 

განხილვისა და მკურნალობის დროს. 
- ანტიბიოტიკებისა და სულფანილამიდების მოქმედების მექანიზმი და მათი 

გამოყენების წესები; 
- როგორ შეადგინონ ამა თუ იმ დაავადების მკურნალობის გეგმა; 
- როგორ დასვან დიაგნოზი და დიფერენციული დიაგნოზი; 
- როგორ უმკურნალონ ზოგადად ავადმყოფს და რა პროფიალაქტიკური 

ზომები მიიღონ დაავადებების თავიდან ასაცილებლად. 
- რამოდენიმე ყველაზე მეტად გავრცელებული  საჭმლის მომნელებელი  

დაავადების სრული აღწერა, მათი მკურნალობა და პროფილაქტიკა; 
- გავრცელებული გულ-სისხლძარღვთა რამოდენიმე დაავადების სრული 

აღწერა, მკურნალობა და პროფილაქტიკა; 
- ნივთიერებათა ცვლის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ორგანიზმში; 
- მერძეული ფურების აცეტონემია (აციდოზი). დაავადების აღწერა, 

მკურნალობა, პროფილაქტიკა. 
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შინაგანი არაგადამდები დაავადებები 

 

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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              სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა შინაგანი არაგადამდები დაავადებების 

შესწავლა მოიცავს სასოფლო-სამეურნეო და სარეწაო ცხოველების შინაგანი 

არაგადამდები სნეულებების,  ნივთიერებათა ცვლის დარღვევების წარმოშობისა და 

განვითარების მიზეზებს, დიაგნოზის დასმას, დაავადებების  მიმდინარეობას 

დინამიკაში, მათ მკურნალობას და პროფილაქტიკურ საშუალებებს, თუ როგორ იქნას 

ეს დაავადებები თავიდან აცილებული. ყოველივე ამის მისაღწევად, ვეტერინარი 

ექიმი უნდა ფლობდეს ზოგადი ბიოლოგიის, ბიოქიმიის, ფიზიოლოგიისა და 

პათოლოგიური ფიზიოლოგიის საფუძვლებს. ასევე, აუცილებელია, ვეტერინარმა 

თავის პრაქტიკაში გამოიყენოს გამოკვლევის კლინიკური, ლაბორატორიული და 

ბიოქიმიური კვლევის მეთოდები, რომელთა გარეშეც წარმოუდგენელია ისეთი 

დაავადებების დიაგნოსტირება და მკურნალობა, რომელთა გამოკვლევა მხოლოდ 

კლინიკური დიაგნისტიკით შეუძლებელია. 

        განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ცხოველთა ფიზიოლოგიური პროცესების 

ცოდნა, რათა მივხვდეთ, როდის ირღვევა ნორმა და გვაქვს საქმე პათოლოგიასთან; 

ასე, რომ აუცილებელია პათოლოგიური ფიზიოლოგიის კარგად ფლობაც, რომელიც 

საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ, როგორია დაავადების პათოგენეზის არსი და 

მიმდინარეობა. 

   არსებობს ერთგვარი, სტანდარტული გეგმა, რომელიც გვეხმარება ამა თუ იმ 

დაავადების გამოვლენასა და მკურნალობაში. სასურველია, ნებისმიერი 

არაგადამდები  დაავადების დიაგნოსტირებისას, დავეყრდნოთ და მივყვეთ ამ გეგმას: 

1. მიზეზის გამორკვევა, რომელმაც გამოიწვია სხვადასხვაგვარი სახის ცვლილება 

ორგანიზმში. (ნივთიერებათა ცვლის მოშლა, პროდუქტიულობის დაქვეითება და რა 

გახდა დაავადების მიზეზი). ამას დაავადების ეტიოლოგია ეწოდება. 

2. დაავადების განვითარების მექანიზმის დადგენა, ანუ დაავადების პათოგენეზი. 

3. აუცილებელია ვიცოდეთ, როგორია დაავადების პათანატომიური სურათი. 
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4. შეგვეძლოს გავაკეთოთ იმ კლინიკური ნიშნებისა და სიმპტომების ანალიზი, რასაც 

კლინიკური გამოკვლევის შედეგად ვნახავთ. ამას სემიოტიკა,  ან სიმპტომატიკა 

ჰქვია. 

5. აუცილებელია, ყურადღება მიექცეს ავადმყოფობის განვითარებას, მიმდინარეობასა 

და გართულებების თავისებურებებს. 

6. უნდა შეგვეძლოს პროგნოზის გაკეთება, ანუ დასკვნა იმაზე, თუ როგორი შეიძლება 

იყოს ამა თუ იმ დაავადების გამოსავალი, საბოლოო შედეგი. 

7. დიაგნოზის დასმა. დიფერენცირებული დიაგნოზი. 

8. აუცილებელია გამოვრიცხოთ სხვა, მსგავსი დაავადებები, რადგან კონკრეტული 

დაავადება შეიძლება ძალიან ჰგავდეს სხვას, თუმცა მცირე, უმნიშვნელო კლინიკურმა 

ნიშანმაც კი შეიძლება  მოგვცეს საშუალება, სწორად განვსაზღვროთ დიაგნოზი. ამას 

დიფერენციული დიაგნოზი ეწოდება. 

9.აუცილებელია შემუშავდეს კონკრეტული დაავადებისთვის მკურნალობა, ანუ 

თერაპია; ასევე, აუცილებელია დაგეგმილ იქნას დაავადების შემდგომი თავიდან 

აცილების ღონისძიებები, ანუ პროფილაქტიკა. 

         აუცილებელია, ვეტერინარი, ცხოველის გამოკვლევისას ერკვეოდეს დიდ და 

პატარა ნიშნებში, შეეძლოს მათი დაჯგუფება სინდრომებად. ასევე, მას უნდა ჰქონდეს 

უნარი ყოველი სიმპტომის დიაგნოსტიკური შეფასებისა. არ უნდა გამოგვრჩეს ისეთი 

ნიშნები, რომლებიც შეიძლება მეორეხარისხოვნად გვეჩვენებოდეს, რადგან ზუსტად 

ასეთმა ნიშნებმა შეიძლება მიგვიყვანოს სწორ დიაგნოზამდე. ექიმმა უნდა შეძლოს და 

არა მხოლოდ კლინიკური ნიშნები შეამჩნიოს და აღწეროს, არამედ უნდა ერკვეოდეს 

დაავადების პათოგენეზში და ჰქონდეს მოპოვებული მონაცემების გაანალიზების 

უნარი. მან ზუსტად უნდა განსაზღვროს პათოლოგიური პროცესის პირველადი 

ლოკალიზაციის ადგილი, მისი სიძლიერე, მიმდინარეობა; ასევე შეძლოს 

დიფერენცირება სხვა, მსგავს დაავადებებთან და მათი გამოთიშვა. 
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ვეტექიმი უნდა ერკვეოდეს დაავადების მთავარ და მეორეხარისხოვან ნიშნებში, 

იცოდეს როგორ ჯგუფდებიან ისინი სინდრომებად. კლინიკური ნიშანი, რომელიც 

დღეს შეიძლება უმნიშვნელოდ გვეჩვენებოდეს, ხვალ შეიძლება წინა პლანზე 

წამოწეული დაგვხვდეს და მნიშვნელოვნად დაგვეხმაროს დიაგნოზის დასმაში. 

ექიმმა უნდა შეძლოს და ზუსტად განსაზღვროს პათოლოგიური პროცესის 

პირველადი ლოკალიზაციის ადგილი, მისი სიძლიერე და მიმდინარეობა.  

ავადმყოფი ცხოველის გამოკვლევის შემდეგ მიღებული ინფორმაციის 

გაანალიზებისას, დიაგნოზის განსაზღვრის დროს და მკურნალობის დანიშვნისას, 

უნდა გამოვიდეთ ორგანიზმის მთლიანობის გაგებიდან, რადგან ნებისმიერი 

დაზიანებისას პროცესში ებმება მთელი ორგანიზმი და არა მხოლოდ დაზიანებული 

ორგანო. კავშირი ერთ რომელიმე ორგანოსა და მთელ ორგანიზმს შორის 

ხორციელდება ნერვული სისტემის მეშვეობით. გარკვეული უბნის პირველადი 

დაზიანებით გამოწვეული ძლიერი გაღიზიანება, ნერვული სისტემით გადაიცემა და 

,,ადგილობრივი“ პროცესი ხდება გენერალიზებული, თუმცა, პარალელურად, 

ნერვული სისტემა შემოსაზღვრავს ფუნქციურ დარღვევას, ამიტომ ,,ადგილობრივი“ 

პროცესი წარმოადგენს ზოგადი პროცესის ლოკალურ გამოხატულებას. ყველა 

ზემოთქმულის გათვალისწინებით, მკურნალობის დანიშვნისას, აუცილებელია 

ვიხელმძღვანელოთ ორგანიზმის მთლიანობის პრინციპით და ორგანიზმის 

რომელიმე კონკრეტულ ნაწილში მიმდინარე პროცესი განვიხილოთ არა როგორც 

რომელიმე ნაწილის დაავადება, არამედ, როგორც მთელი ორგანიზმის დაავადება. 

           დაავადებების დადგენაში დიდი მნიშვნელობა აქვს დიაგნოსტიკის მეთოდებს. 

აუცილებელია დაისვას სწორი დიაგნოზი, სწორად დაიგეგმოს მკურნალობა და 

პროფილაქტიკური ღონისძიებანი. საჭიროა გაირკვეს ცალკეული ორგანოების, 

სისტემებისა და მთლიანი ორგანიზმის მდგომარეობა. გათვალისწინებული უნდა 

იყოს თითოეული ინდივიდის თავისებურება, მისი ჯიშობრივი, სახეობრივი და 

ასაკობრივი მონაცემები.  
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    კლინიკური დიაგნოსტიკის გამოცდილებამ, დააგროვა სიმპტომების დიდი 

რაოდენობა, რომელიც ამა თუ იმ დაავადების დიაგნოზს განსაზღვრავს, ამავე დროს, 

კლინიკური, ინსტრუმენტალური და ლაბორატორიული გამოკვლევის მეთოდების 

გაუმჯობესება საშუალებას იძლევა, სრულად გამოვავლინოთ ორგანიზმში 

განვითარებული პათოლოგიური ცვლილებები. 

    ავადმყოფების მკურნალობა ექიმის უშუალო მოვალეობაა. თუ ცხოველი 

ავადმყოფობის შემდეგ მთლიანად განიკურნა, სრულად, ან ნაწილობრივ მაინც აღდგა 

მისი პროდუქტიულობა, ითვლება, რომ მკურნალობა ეფექტურად წარიმართა. 

ცხოველთა შინაგან არაგადამდებ დაავადებათა მკურნალობა და პროფილაქტიკა, 

უნდა ჩატარდეს ორგანიზმის მთლიანობის პოზიციიდან, რადგან ნებისმიერი 

დაავადების დროს, მხოლოდ ერთი ორგანო არ ზიანდება. ცვლილებები მიდის სხვა 

ორგანოებსა და სისტემებშიც. 

ფიზიოლოგია ორგანიზმს მთლიანობაში განიხილავს, თუმცა არ გამოირიცხება 

ადგილობრივი პროცესების როლი და მნიშვნელობაც. კავშირი ადგილობრივსა და 

ზოგადს შორის, ხორციელდება ნერვული სისტემის საშუალებით;  თუ მაგალითად, 

გარკვეულ უბანზე არის დაზიანება (ტრავმა, დამწვრობა და სხვა), ადგილობრივად 

გამოწვეული გაღიზიანება უმალვე ინფორმირდება ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში 

და  ადგილობრივი პროცესი ხდება გენერალიზებული, ზოგადი. 

    ექიმის მოვალეობაა ასევე, სწორად დაგეგმოს და გაატაროს პროფილაქტიკური 

ღონისძიებები. 

      სოფლის მეურნეობაში, სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა შინაგანი არაგადამდები 

დაავადებებით გამოწვეული ეკონომიკური ზარალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. 

განსაკუთრებით ეს ეხება მოზარდ ცხოველებს, რომელთა იმუნიტეტი საკმაოდ 

დაბალია და ისინი ბევრად დაუცველნი არიან ნებისმიერი დაავადებისგან, ვიდრე 

ზრდასრული ცხოველები. 
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ვეტერინარიაში დიდი მნიშვნელობა აქვს დაავადებების პროგნოზს. მხოლოდ ზუსტი 

დიაგნოზის დასმა არაა საკმარისი. ექიმს უნდა შეეძლოს განსაზღვროს, განიკურნება 

თუ არა ავადმყოფი ცხოველი სრულად და აღდგება თუ არა მისი სამეურნეო 

თვისებები, რამდენად რენტაბელური იქნება ავადმყოფზე თანხების დახარჯვა 

(იგულისხმება სამკურნალწამლო პრეპარატების ფასი, ასევე მის მოვლა-შენახვაზე 

გაწეული ხარჯები). ქრონიკული დაავადების  დროს, ხშირად  ვითარდება 

შეუქცევადი პროცესები, ამიტომ  უნდა მოხდეს ზუსტი შეფასება ეკონომიური 

თვალსაზრისით და მხოლოდ ამის შემდეგ  გადაწყდეს, რამდენად ხელსაყრელია ამა 

თუ იმ ავადმყოფის მკურნალობა   

 

ზოგადი თერაპიის საფუძვლები 

ზოგადი თერაპია არის დარგი, რომელიც სწავლობს მკურნალობის წესებსა და 

მეთოდებს. იგი მოიცავს: დიეტოთერაპიას, ფიზიოთერაპიას, ფარმაკოთერაპიას, ასევე 

იძლევა ინფორმაციას არასპეციფიკურ მასტიმულირებელ და დამარეგულირებელ 

მეთოდებზე, მათ ჩვენებებსა და უკუჩვენებებზე. 

      ვეტერინარული თერაპია მნიშვნელოვანწილად ემყარება სამედიცინო თერაპიას, 

თუმცა, ბუნებრივია, რომ მისი დიდი ნაწილი თავისებური და ინდივიდუალურია, 

რაც განპირობებულია კლინიკური მასალის (ამ შემთხვევაში ცხოველების) 

თავისებურებით. 

                გარემოს სხვადასხვა მავნე ზემოქმედებასთან საბრძოლველად, ორგანიზმს 

გააჩნია საკუთარი, საკმაოდ მძლავრი საშუალებები, რომელთა წყალობითაც, 

ზოგჯერ, თვითონ ორგანიზმი, მხოლოდ საკუთარი ძალებით აღიდგენს 

ჯანმრთელობას. ასეთი უნარი აქვთ  არა მხოლოდ  განვითარების მაღალ საფეხურზე  

მდგომ ცხოველებს, არამედ უმარტივესებსაც. თავდაცვითი რეფლექსები, 

ფაგოციტოზი თავისი არსით, იმუნიტეტის გამომუშავება ორგანიზმში, 
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რეგენერაციული პროცესები, შხამების გამოყოფა ნაწლავების, თირკმლების, 

სასუნთქი გზების, ოფლის მეშვეობით და მრავალი სხვა,  არაფერია, თუ არა 

ორგანიზმის თავდაცვითი რეფლექსები, ჩამოიცილოს მავნე გამღიზიანებელი და 

გამოდევნოს ის ორგანიზმიდან. 

                     როდესაც აუცილებელი ხდება სამკურნალწამლო ნივთიერებათა 

გამოყენება (ფარმაკოთერაპია), უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენს მიერ 

გამოყენებულმა პრეპარატებმა კი არ დათრგუნონ ორგანიზმის თავდაცვის უნარი, 

არამედ სტიმული მისცენ ორგანიზმს და გააძლიერონ მისი თავდაცვის ძალები. 

 მკურნალობამ სასურველი შედეგი მხოლოდ მაშინ შეიძლება მოგვცეს, როცა 

ავადმყოფი ცხოველის უშუალო გამოკვლევის საფუძველზე, სწორადაა შერჩეული 

სამკურნალწამლო პრეპარატი, მისი დოზა, მკურნალობის ესა თუ ის  მეთოდი და 

საშუალება,  წამლის ფორმები და მათი ორგანიზმში შეყვანის გზები. ასევე, 

გათვალისწინებული უნდა იყოს მკურნალობის კურსის ვადა, ცხოველის  

ასაკობრივი, სახეობრივი და სხვა თავისებურებანი. 

         დაავადების გამომწვევი მიზეზების მოცილებასა და ავადმყოფი ცხოველისთვის 

სათანადო გარემოს შექმნასთან ერთად (იგულისხმება კვება და ზოოფიგიენური 

პირობები), საჭიროა აქტიური თერაპიის მეთოდების გამოყენება. აქტიური თერაპია  

ამაღლებს მკურნალობის ეფექტურობას ინფექციური, ინვაზიური და არაგადამდები 

დაავადებების მკურნალობის დროს. მაგალითად, ანტიბიოტიკების, 

სულფანილამიდების გამოყენება, სისხლის გადასხმა (აუტოჰემოთერაპია), მოზარდ 

ცხოველებში  პნევმონიებისა  და კუჭ-ნაწლავის დაავადებათა დროს, მნიშვნელოვნად 

ზრდის გამოჯანმრთელების პროცესს და ამცირებს მკურნალობის ვადას. ასევე ხდება 

პნევმონიების დროს, თუ მკურნალობის კურსს დავამატებთ სულფანილამიდებს, 

ნოვოკაინურ, ან სპირტოვან ბლოკადას. არსებობს  აქტიური თერაპიის მთელი რიგი 

სხვა ეფექტური მეთოდებიც, რომელიც გამოიყენება ე.წ. ,,კოლიკების“ დროს. ასეთი 

მეთოდებია: კუჭის ზონდირება და ამორეცხვა, სუფრის მარილის ჰიპერტონული 
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ხსნარის ინტრავენურად მიცემა და სხვა. მსხვილფეხა პირუტყვში, ტიმპანიის დროს, 

კარგ შედეგს გვაძლევს საადსორბციო, დუღილის საწინააღმდეგო, ზედაპირულად 

აქტიური და სხვა საშუალებები. წინაკუჭების ატონიის დროს იყენებენ ნატრიუმის 

ქლორიდის ჰიპერტონულ ხსნარებს, საფუარს. მუცლის ღრუს ორგანოებისა და 

მუცლის აპკის ანთებითი პროცესების დროს, კარგ შედეგს იძლევა ანტიბიოტიკების 

ინტრაპერიტონიალური შეყვანა და მრავალი სხვა. 

     აქტიური თერაპია უნდა ემყარებოდეს ორგანიზმის ფიზიოლოგიური 

მექანიზმების მობილიზაციას. 

 იმისათვის, რომ ავადმყოფ ცხოველს უმკურნალოს, ექიმს აქვს საშუალება 

გამოიყენოს სხვადასხვა წამალი, სამკურნალო საშუალება და სამკურნალო მეთოდი. 

წამალი არის მცენარეული, ცხოველური, ან ქიმიური წარმოშობის სპეციალურად 

მომზადებული პრეპარატი, რომელიც იხმარება სამკურნალო მიზნით. 

წამლებთან ერთად, სამკურნალო მიზნით გამოიყენება აგრეთვე სამკურნალო 

საშუალებები. ასეთი საშუალებებია: მექანიკური, ფიზიკური, ქიმიური, ან 

ბიოლოგიური ხასიათის ფაქტორები. ისინი ფიზიოთერაპიისა და დიეტოთერაპიის 

დარგს განეკუთვნებიან (მასაჟები, თბილი კომპრესები, ელექტროთერაპია და სხვა). 

   სამკურნალო პრეპარატების მოქმედება ვლინდება პათოლოგიური პროცესის 

სხვადასხვა რგოლზე. ზოგიერთი პრეპარატი მოქმედებს აღმძვრელზე, ზოგი -

ძირითად პათოგენურ მექანიზმზე. ამის შესაბამისად, არსებობს თერაპიის სხვადასხვა 

მეთოდები, თუმცა მათგან ძირითადი მაინც მიზეზობრივი,  ანუ ეტიოტროპული და 

პათოგენეზური თერაპიაა.  

   მიზეზობრივი (ეტიოტროპული) თერაპიის გამოყენება ხდება იმ დროს, როდესაც 

ეტიოლოგიური ფაქტორი, მაგალითად ინფექცია უკვე არსებობს ორგანიზმში და 

ახდენს მასზე პათოგენურ მოქმედებას. ანუ, არსებობს მიზეზი პრეპარატის 

გამოყენებისა. ამ დროს, ძირითადად ნაჩვენებია სპეციფიკური მკურნალობა 
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შრატებით, ანტიბიოტიკებით, ან ქიმიური პრეპარატებით, რომლებიც კონკრეტულად 

ავადმყოფობის აღმძვრელის სასიცოცხლო პროცესებს თრგუნავენ და ამით ხელს 

უწყობენ  ავადმყოფის  დამცველი მექანიზმების მობილიზებას. 

პათოგენეზური თერაპია  ეტიოტროპულთან ერთად,  გამოიყენება  იმ შემთხვევაში, 

როდესაც  დაავადების გამომწვევის მოქმედება ორგანიზმზე უკვე შეწყდა 

(მექანიკური ტრავმა, გაციება, მოწამვლა და სხვა) და ახლა საჭიროა მოხდეს 

ორგანოებისა და ქსოვილების ფუნქციის აღდგენა და ცხოველის სწრაფი 

გამოჯანმრთელება. 

სიმპტომატური თერაპია წარმოადგენს პათოგენეზური თერაპიის ნაირსახეობას. მას 

მიეკუთვნება არარადიკალური ოპერაციული თერაპია,  ფიზიო და ფარმაკოთერაპიის 

ზოგიერთი ფორმა. 

   ბიოპრეპარატები, ვიტამინები, ჰორმონები, სისხლის გადასხმა, ფიზიოთერაპია,  ის 

საშუალებებია, რომლებიც ზრდიან პათოლოგიურ პროცესებზე ზემოქმედებას და 

საშუალებას იძლევიან სწრაფად და სრულად აღდგეს ავადმყოფის ჯანმრთელობა. 

თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ავადმყოფობის ლიკვიდირება შეუძლებელია, თუ 

მკურნალობის დაწყებამდე არ მოვაცილეთ გამომწვევი მიზეზი, შესაძლებელია 

მივხვდეთ, რა დიდი მნიშვნელობა აქვს მიზეზობრივ თერაპიას. მიზეზობრივ 

თერაპიას განეკუთვნება: სპეციფიკური ბიოპრეპარატებით, ანტიბიოტიკებითა და 

ფიტონციდებით მკურნალობა, ქიმიოთერაპია და რადიკალური ოპერაციული 

თერაპია. 

 

 

პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ თერაპიის ეფექტურობას 
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ავადმყოფი ცხოველების მკურნალობის დროს აუცილებელია შემდეგი პირობები: 

1. სწორი  დიაგნოზის  დადგენა,  დაავადების  მიზეზების  გარკვევა და პათოგენეზის 

გამოკვლევა. 

დიაგნოზი სრულ წარმოდგენას უნდა გვაძლევდეს, როგორია ავადმყოფური 

პროცესის არსი, როგორ მიმდინარეობს მისი დინამიკა; ასევე, დიაგნოზი უნდა 

გვაძლევდეს ობიექტურ წარმოდგენას ავადმყოფის ორგანიზმში მიმდინარე 

პათოლოგიური პროცესების სიღრმესა და შექცევადობაზე. ექიმს უნდა შეეძლოს, 

განსაზღვროს ძირითადი და თანმხლები დაავადება, მეორეული ნიშნების 

განსაზღვრა, თუ ასეთი არსებობს. 

2. სწორად უნდა იქნას შერჩეული სამკურნალო მეთოდები და საშუალებები, 

რომლებიც ზუსტად უნდა მიესადაგებოდეს დიაგნოზს და ეტიოლოგიას. პირველ 

რიგში, აუცილებელია მოცილდეს დაავადების გამომწვევი მიზეზი. ამ მიზნით 

იღებენ ზომებს, აღმოფხვრან ის ნაკლოვანებები, რაც დაშვებულია ცხოველის კვებაში, 

მოვლასა და ზოოჰიგიენური პირობების დაცვაში. 

პათოლოგიური პროცესის აღმოსაფხვრელად და ცხოველის გასაჯანსაღებლად, 

აუცილებელია პათოგენეზური თერაპიის გამოყენება და მკურნალობის გეგმის 

შედგენა, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამკურნალწამლო 

ნივთიერების დოზა, მისი გამოყენების ფორმები და მეთოდები, სამკურნალო 

პროცედურების სიხშირე და თანმიმდევრობა, მკურნალობის კურსის ხანგრძლიობა. 

ეს ყველაფერი, შესაბამისობაში უნდა იყოს ავადმყოფური პროცესის ხასიათთან, 

ავადმყოფის თავისებურებებთან და გარემო პირობებთან. 

      იმისათვის, რომ მკურნალობა ეფექტური იყოს, იგი დროულად უნდა ჩატარდეს. 

ავადმყოფობის ადრეულ სტადიაში მკურნალობის დაწყება, როცა პათოლოგიური 

პროცესები ჯერ კიდევ შექცევადია და ავადმყოფის ორგანიზმს აქვს საკმარისი 

შესაძლებლობანი ავადმყოფობის დაძლევისა და ლიკვიდაციისა, იმის გარანტიაა, 
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რომ ცხოველი გამოჯანსაღდება მოკლე დროში. მკურნალობა უფრო მეტად 

ეფექტურია მაშინ, როცა კლინიკური ნიშნები ჯერ კიდევ სრულად არ არის 

გამოვლენილი და ფარულ სტადიაში იმყოფება. ამიტომ, საჭიროა ავადმყოფის 

გულმოდგინე, სრული გამოკვლევა და დიაგნოსტირების ზუსტი მეთოდების 

გამოყენება. პარალელურად, შესწავლილ უნდა იქნას ის გარემო პირობები, 

რომელშიც ცხოველს უწევს ყოფნა, რამდენად შესაბამისობაშია ცხოველის 

ორგანიზმის და ჯანმრთელობის მოთხოვნები მასთან. ხშირად, ზუსტად აქ შეიძლება 

მივაკვლიოთ დაავადების გამომწვევ ფაქტორებს. 

 

მკურნალობა სულფანილამიდებით 

მეცხოველეობაში ხშირად გამოიყენება სულფანილამიდებით მკურნალობა. 

სულფანილამიდები კარგ შედეგს იძლევა ცხოველთა ისეთი დაავადების დროს,  

როგორიცაა: ბრონქოპნევმონია, კრუპოზული და ჩირქოვან-ნეკროზული 

პნევმონიები, კუჭ-ნაწლავის ანთება, სეფსისური პროცესები და სხვა მრავალი. 

ცნობილია ბევრი სულფანილამიდური პრეპარატი: სტრეპტოციდი, 

ნორსულფაზოლი, სულფადიმეზინი, ეტაზოლი, ფთალაზოლი და სხვა. ყველა 

სამკურნალოდ აქტიური სულფანილამიდი შეიცავს თეთრი სტრეპტოციდის 

მოლეკულას, რომელიც საკმაოდ მაღალი კონცენტრაციის დროს სისხლში, ბაქტერიის 

ფერმენტებთან, ქმნის ბიოლოგიურად არააქტიურ სისტემას. ანუ, 

სულფანილამიდების მოქმედება ბაქტერიების პირდაპირ დაშლას კი არ უწყობს 

ხელს, არამედ ორგანიზმს ხელს უწყობს აქტიურ მეტაბოლიზმში. 

იმისათვის, რომ სულფანილამიდებმა მოგვცეს კარგი შედეგი, აუცილებელია 

პრეპარატის დოზებისა და მკურნალობის კურსის სწორად შერჩევა. ამ ჯგუფის 

პრეპარატების ხანგრძლივმა გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ თუ გვინდა მეტი 

თერაპიული ეფექტის მიღება, აუცილებელია: 
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1. სულფანილამიდების გამოყენება დავიწყოთ დაავადების დაწყებიდან რაც 

შეიძლება ადრე. 

2. იმისათვის, რომ სისხლში სულფანილამიდებმა მიაღწიონ სათანადო თერაპიულ 

კონცენტრაციას, მათი დოზები უნდა იყოს საკმაოდ მაღალი, განსაკუთრებით 

მკურნალობის კურსის დასაწყისში. აქვე უნდა ვიცოდეთ, რომ თუ ამ პრეპარატის 

საჭიროზე ნაკლებ დოზას გამოვიყენებთ, ის ხელს შეუწყობს 

სულფანილამიდებისადმი გამძლე მიკროორგანიზმების განვითარებას ავადმყოფის 

ორგანიზმში და განკურნების ნაცვლად მივიღებთ უკუშედეგს. 

3. არ უნდა შევწყვიტოთ სულფანილამიდებით მკურნალობა ნაადრევად. ამან 

შეიძლება რეციდივი გამოიწვიოს და ავადმყოფობა უფრო გაამწვავოს. 

4. სულფანილამიდების დოზა, მისი მიღების სიხშირე და მკურნალობის 

ხანგრძლივობა, უნდა განისაზღვროს პათოლოგიური პროცესის ხასიათის, მისი 

დინამიკისა და ავადმყოფის ინდივიდუალური თავისებურების გათვალისწინებით. 

5. თუ საქმე გვაქვს მძიმე დაავადებებთან, რომლებიც გამოწვეულია ბაქტერიული  და 

სულფანილამიდების მიმართ გამძლე ინფექციებით, აუცილებელია ანტიბიოტიკების 

შეწყვილება და გამოყენება სულფანილამიდური ჯგუფის პრეპარატებთან ერთად. 

            სულფანილამიდებს უნიშნავენ ავადმყოფებს ჰემოლიზური სტრეპტოკოკით, 

პნევმოკოკით, მენინგოკოკით, კოლიტიფური და დიზენტერიის ჯგუფის 

ბაქტერიებით, პასტერელებით, ბრუცელებით გამოწვეული დაავადებების დროს. 

სულფანილამიდების ორგანიზმში შეყვანის გზები შეიძლება იყოს: პერორალური, 

კუნთში, ან ინტრავენური. 

როგორც აღვნიშნეთ, აუცილებელია სულფანილამიდების დოზის სწორად 

განსაზღვრა და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მეტისმეტად მაღალმა დოზებმა და 

ხანგრძლივმა მოხმარებამ, შეიძლება მიგვიყვანოს გართულებამდე და გამოიწვიოს 
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კონიუნქტივიტი, დერმატიტი, ლეიკოპენია და აგრანულოციტოზი, ჰეპატიტი, 

პერიფერიული ნევრიტები, მიკროკრისტალურია და აქედან გამომდინარე-თირკმლის 

მენჯში ქვების ფორმირება, რომლებიც შედგება აცეტილირებული 

სულფანილამიდებისგან. 

იმ შემთხვევაში, თუ შევამჩნევთ ზემოთ აღწერილი თანმდევი მოქმედების პირველ 

ნიშნებს,  სულფანილამიდური პრეპარატებით მკურნალობას ვწყვეტთ და ცხოველს 

ვაძლევთ დიდი რაოდენობით წყალს, რაც უზრუნველყოფს ორგანიზმიდან 

პრეპარატის სწრაფ გამოდევნას. 

მკურნალობა ანტიბიოტიკებით 

ცხოველთა სამკურნალოდ მრავალი სახის ანტიბიოტიკი გამოიყენება: პენიცილინი, 

სტრეპტომიცინი, სინტომიცინი, ბიომიცინი, ტერამიცინი, ტეტრაციკლინი და 

მრავალი სხვა. ასევე, ფართოდ გამოიყენება საკვები ანტიბიოტიკები: ბიომიცინი, 

ტერამიცინი, ბიოვეტინი, ბიოვიტ-40 და სხვა, რომლებიც იჩენენ სამკურნალო-

პროფილაქტიკურ მოქმედებას სპეციფიკური, ან ბანალური ინფექციებით 

განპირობებული მრავალი დაავადების დროს, ისეთების, როგორიცაა: პარატიფი, 

მოზარდეულის კუჭ-ნაწლავისა და ფილტვის დაავადებები, წიწილების პულოროზი, 

კურდღლის კოსციდიოზი, ცხვრის ენტეროტოქსემია და სხვა. 

საკვები ანტიბიოტიკები ხელს უწყობს ორგანიზმს, უკეთ შეითვისოს საკვები და 

ასტიმულირებს მოზარდეულის ზრდის პროცესს (გოჭებში, წიწილებში). ასეთი 

ანტიბიოტიკების მიცემის დროს, ითრგუნება ორგანიზმში არსებული პირობით 

პათოგენური მიკროფლორა და სტიმულირდება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი 

მიკროფლორის განვითარება, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ აქაც აუცილებელია 

სწორად  განისაზღვროს დოზები, რადგან  დოზის გადამეტებამ, ან პირიქით-დოზის 

დაკლებამ, შეიძლება გამოიწვიოს საჭმლის მომნელებელი სისტემის მოშლა,  

კანდიდამიკოზი და სხვა. 
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ანტიბიოტიკებით მკურნალობა შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც 

ქიმიოთერაპიის ნაირსახეობა, მაგრამ მისგან განსხვავებით, ანტიბიოტიკური თერაპია 

სამკურნალო მიზნით, ძირითადად მიკრობული და სოკოვანი წარმოშობის 

ნივთიერებებს იყენებს. 

ბაქტერიებისა და სოკოების ცალკეული შტამების მიერ, ანტიბიოტიკური 

ნივთიერებების წარმოქმნის უნარი, შეძენილია ბიოლოგიური ანტაგონიზმის 

შედეგად, რომელიც გამომუშავდა არსებობისა და ბუნებრივი შერჩევისათვის 

ბრძოლის პროცესში. 

ანტიბიოტიკების ძალიან მცირე დოზებიც კი ახშობენ ბაქტერიების ცხოველქმედებას. 

სხვადასხვა ანტიბიოტიკს აქვს თავისი, ინდივიდუალური მოქმედების 

სპეციფიკურობა და სხვადასხვა მიკრობზე სხვადასხვანაირ გავლენას ახდენენ. 

მაგალითად, სტრეპტომიცინისადმი გამძლე მიკრობები შეიძლება მგრძნობიარენი  

იყვნენ  პენიცილინის  მიმართ  და  პირიქით. 

დღეისათვის არსებობს ტესტები, რომლებიც  განსაზღვრავენ, ესა თუ ის პათოგენური 

აგენტი რომელი ანტიბიოტიკის მიმართ უფრო მეტად მგრძნობიარეა და ამის 

მიხედვით შეიძლება ანტიბიოტიკის შერჩევა და დანიშვნა. 

ცხოველებში, პენიცილინის ჯგუფის ანტიბიოტიკები, როგორც წესი, იხმარება 

პარენტერალურად, რადგან პერორალურად მიცემის დროს, ისინი კუჭ-ნაწლავის 

ფერმენტებით იშლებიან და სასურველ ეფექტს ვერ მივიღებთ. თუმცა არსებობს 

ისეთი ანტიბიოტიკებიც, რომლებზეც არ მოქმედებს აღნიშნული ფერმენტები, 

მაგალითად ფენოქსიმეთილპენიცილინი. მასზე არ მოქმედებს კუჭის წვენის 

ფერმენტები და პერორალურად მისი მიცემა სავსებით დასაშვებია. პრეპარატი 

სრულად შეიწოვება წვრილი ნაწლავების მიერ და სისხლში რჩება 6 საათის 

განმავლობაში. ამ პრეპარატის კუნთში ინექციისას, ასევე კარგ შედეგს ვიღებთ, 
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თუმცა უკუნაჩვენებია მისი მიცემა ინტრავენურად, რადგან იწვევს ადგილობრივ 

გართულებებს. 

ქიმიოთერაპიასთან შედარებით, ანტიბიოტიკურ თერაპიას აქვს მთელი რიგი 

უპირატესობები: 

1. მიკრობებზე ანტიბიოტიკების მოქმედების დროს, მათი ტოქსიურობა 

უმნიშვნელოა, ან უფრო ნაკლებია, ვიდრე ქიმიური პრეპარატებისა. 

2. მთელ რიგ ანტიბიოტიკებს, მათ შორის პენიცილინს, არ ახასიათებს  

კუმულაციური მოქმედების თვისება, ამიტომ, შესაძლებელია მკურნალობის კურსის 

ხანგრძლივად გამოყენება მაშინ, როცა საქმე გვაქვს რეციდივის საშიშროებასა და 

სამკურნალო  პრეპარატებისადმი  გამძლე  მიკროორგანიზმებთან. 

3. პენიცილინს, როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ანტიბიოტიკს, აქვს მოქმედების 

ფართო სპექტრი, ამიტომ მისი გამოყენება შეიძლება მრავალი დაავადების დროს 

(გაზოვანი განგრენა, აქტინომიკოზი, ჯილეხი, ღორის წითელი ქარი და სხვა). 

4. ანტიბიოტიკები, მთელ რიგ შემთხვევებში, უკეთეს შედეგს იძლევიან, ვიდრე 

ქიმიოთერაპიული საშუალებები. 

ფართო სპექტრის მქონე ანტიბიოტიკების (ბიომიცინი, ტერამიცინი, ტეტრაციკლინი), 

ხანგრძლივი მოხმარება დაკავშირებულია საფუარისმაგვარი სეფსისის 

(კანდიდამიკოზის) განვითარების საშიშროებასთან, ამიტომ, ამ პრეპარატების 

დანიშვნის დროს, ავადმყოფ ცხოველზე უნდა იყოს სისტემატური კონტროლი. 

 

ცხოველის სახეობა  სხეულის ტემპერატურა სიხშირე 1 წუთში 
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პულსი სუნთქვა 

მსხვილფეხა ცხოველი  37,5 -- 39,5 50--80 12--25 

მსხვილფეხა მოზარდი  38,5 -- 40,0 120--160 30--70 

ცხვარი  და  თხა 38,5 --40,0 70 --80 16--30 

ბატკანი და თიკანი 38,5 -- 41,0 145 -- 240 70--90 

კამეჩი 37,0 -- 38,5 36 --60 10--20 

ცხენი 37,5 -- 38,5 24 --42 8--16 

კვიცი 37,5 -- 39,0 80 - -120 70--84 

ღორი 38,0 -- 40,0 60 --90 15--20 

გოჭი 39,0 -- 40,5 205- -250 70--88 

ძაღლი (დიდი ზომის) 37,5 -- 39,0 70 --80 10--20 

ძაღლი (პატარა ზომის) 38,0 -- 39,5 80 --120 15--30 

ლეკვი 38,0 --39,5 180 --200 40--50 

კატა 38,0 -- 39,5 110 -- 130 20--30 

ქათამი 40,5 -- 42,0 120 -- 150 12--30 
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საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები 

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა შინაგან არაგადამდებ დაავადებათა შორის, ერთ-

ერთი ყველაზე მეტად გავრცელებული არის საჭმლის მომნელებელი სისტემის 

დაავადებები, რაც მთლიანად, არაგადამდები დაავადებების 25-40% მოიცავს. იგი 

შეიძლება გამოწვეული იყოს მრავალი სხვადასხვა ფაქტორით. 

მიზეზები მრავალფეროვანია: ეს შეიძლება იყოს ცხოველთა კვებაში დაშვებული 

სხვადასხვა შეცდომები, ცხოველთა ცუდი მოვლა-შენახვის პირობები, არასწორად 

შედგენილი რაციონი, საკვები რაციონის მოუხერხებელი (ერთმანეთთან 

შეუთავსებელი) კომბინაცია, მათი ცუდი შემზადება, ერთი სახის საკვებიდან 

მეორეზე მკვეთრი გადასვლა, არარეგულარული კვება, დიდი დოზით საკვების 

მიღება, სილით, მიწით და დასვრილი საკვებით ცხოველთა კვება, მცენარეული, ან 

მინერალური შხამებით მოწამვლა და მრავალი სხვა. 

მიზეზი შეიძლება იყოს ასევე,  რომელიმე ინფექციური ან ინვაზიური დაავადება, რაც 

ჩაითრევს საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ორგანოებს და განვითარდება,  როგორც 

მეორადი დაავადება. 

გულის, თირკმლების და სხვა ორგანოების დაავადების დროსაც, შეიძლება 

პათოლოგიური პროცესები განვითარდეს საჭმლის მომნელებელ სისტემაში. 

   ამ მიზეზებიდან ერთის, ან რამოდენიმეს კომბინაციის შედეგად, იწყება ცხოველის 

საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ფუნქციური და ორგანული დარღვევები.  
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სტომატიტი 

სტომატიტი არის პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ანთება. ყველაზე ხშირად 

გვხვდება კატარული ფორმით, უფრო ნაკლებად -  ვეზიკულური, წყლულოვანი, 

აფთოზური, დიფტერიული და ფლეგმონური სტომატიტები. წარმოშობის მიხედვით 

სტომატიტი შეიძლება იყოს პირველადი, ან მეორეული, ხოლო მიმდინარეობის 

მიხედვით - მწვავე ან ქრონიკული. პირველადი სტომატიტი წარმოიშვება  

დამოუკიდებლად, ხოლო მეორეული თან ახლავს რომელიმე დაავადებას. 

  პირველადი სტომატიტი შეიძლება გაჩნდეს ტრავმული, ქიმიური, ან თერმული 

ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად. 

    ტრავმულ დაზიანებას ხშირად უხეშბოჭკოვანი, ეკლიანი საკვებით კვება იწვევს. 

ქიმიური დაზიანება შეიძლება გამოიწვიოს ცხოველის მიერ რაიმე შხამიანი ბალახის 

საკვებად გამოყენებამ (ბაია, მდოგვი, გვიმრა, რძიანა). დაზიანება შეიძლება 

გამოიწვიოს  ასევე  ზოგიერთმა მაღალკონცენტრირებულმა წამლეულმა ნივთიერებამ 

პერორალურად მიცემის დროს. 

    მეორეული სტომატიტი, როგორც თანმხლები დაზიანება, ჩნდება ინფექციური, ან 

პარაზიტული დაავადების დროს. სტომატიტის აფთოზური ფორმა გვხვდება 

მსხვილფეხა ცხოველების და ღორების თურქულით დაავადების დროს, 

პუსტულოზური - ცხენების კონტაგიოზური სტომატიტის დროს. 

მეორეული სტომატიტები ვითარდება ფარინგიტების, წინაკუჭების, ქრონიკული 

დაავადებების, გასტრიტების, ჰეპატიტების და სხვა არაგადამდები დაავადებების 

დროსაც. 

    სტომატიტი ხშირად ქრონიკული ფორმით მიმდინარეობს სუსტ, ცუდად ნაკვებ  

ცხოველებში, მათი ორგანიზმის სუსტი დამცველობითი რეაქციის გამო. 



  

 19 

სიმპტომები: სტომატიტის ნებისმიერი ფორმის დროს ცხოველს ერღვევა ღეჭვის 

პროცესი, არჩევს საკვების რბილ ნაწილებს, ღეჭავენ ფრთხილად, ნელა. საკვების 

მაგარ ნაწილებს ცხოველები ხშირად ყრიან პირიდან. 

საწყის სტადიაზე, პირის ლორწოვანი გარსი ჰიპერემული, მშრალი  და შეშუპებულია. 

მაგარი სასის შეშუპებული ლილვაკები, ზედა საჭრელი კბილების უკან, 

ჩამოკიდებულია პირის ღრუში. ტუჩების, ლოყების და ღრძილების ლორწოვანი 

გარსი ოდნავაა შეშუპებული. ანთების შემდეგ სტადიაზე ლორწოვანი გარსი უფრო 

სველდება, მსხვილფეხა პირუტყვში და ზოგჯერ ცხენებშიც, ადგილი აქვს პირიდან 

ქაფიანი ნერწყვის დენას. ზოგჯერ ნერწყვი წვრილი ძაფების სახით იღვრება პირიდან. 

მსხვილფეხა პირუტყვი, აფთოზური ფორმის დროს, თითქოს პირს ,,აწკლაპუნებს“. 

აქერცლილი ეპითელი ერევა საკვების ნაწილაკებს და ენაზე წარმოქმნის რუხ ფიფქს. 

ლორწოს, ნერწყვის, საკვები ნაწილაკებისა და ჩამოფცქვნილი ეპითელის ხრწნის 

შედეგად, ცხოველს პირიდან სდის არასასიამოვნო, მოტკბო სუნი, ხოლო 

წყლულოვანი და განგრენოზული სტომატიტების დროს სუნი ლპობითი ხდება. 

აფთოზური სტომატიტი რთულდება ლორწოვანი გარსის ნეკროზით და ღეჭვის 

აშლილობის ფონზე ხშირად ფაღარათიც ახლავს. 

   მეორეული სტომატიტები, როგორც ინფექციური დაავადებების თანმხლები 

ფორმები, ვითარდებიან ცხელებითი ხასიათის მქონე ძირითადი დაავადებების 

ფონზე. ლორწოვანი გარსის ცვლილებები სტომატიტის ნებისმიერი  ფორმის 

დასაწყისში გვხვდება, მაგრამ თუ შემდეგ ჩნდება აფთები, დიფთერიული ნადებები 

და წყლულები, ეს უკვე იმის მაჩვენებელია, რომ საქმე გვაქვს ცხოველის რაიმე 

ინფექციურ, ან ინვაზიურ დაავადებასთან, რომელმაც გამოიწვია სტომატიტი, 

როგორც მეორეული დაავადება. 

მიმდინარეობა: მწვავე პირველადი კატარული სტომატიტი, ჩვეულებრივ 

განიკურნება 6-10 დღეში, ხოლო მეორეულ სტომატიტს  ახლავს აფთები, წყლულები, 

და ეს ყველაფერი გამოჯანმრთელებას აფერხებს 15-20 დღით. თუ სტომატიტი 
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გართულდა და პროცესში ჩაერთო ღრმად მდებარე ქსოვილები (მაგალითად 

თურქულის, ნეკრობაცილოზის დროს), შეიძლება ახალგაზრდა ცხოველებში 

სიკვდილი გამოიწვიოს. 

მკურნალობა: სტომატიტის ნებისმიერი ფორმის დროს, აუცილებელია  პირის ღრუს 

ლორწოვანი გარსი დავიცვათ მექანიკური, თერმული და სხვა სახის 

გაღიზიანებისგან, ამიტომ აუცილებელია ყურადღება მიექცეს საკვების ხარისხს და 

შემადგენლობას. ბალახისმჭამელებს აძლევენ რბილ თივას, რომელსაც ასველებენ 

მდუღარე წყლით და გაციების შემდეგ აძლევენ ცხოველს, კარგი ხარისხის სილოსს, 

მოხარშულ ძირხვენეულს, ქატოს სალაფავს. აუცილებელია ცხოველები 

უზრუნველვყოთ ცივი, სუფთა წყლით, რომელსაც ოდნავ შევამჟავებთ ძმრით. 

   მსუბუქი ფორმის დროს, კარგი კვების გარდა, ცხოველებს პირს გამოურეცხავენ 

მცირედ შემჟავებული, ან მარილიანი წყლით, საჭმელი სოდის 3%-იანი ხსნარით. 

გამორეცხვა ხდება  რბილი რეზინის მილის საშუალებით. უფრო მძიმე შემთხვევების 

დროს კი, კვების შემდეგ  პირის ღრუს ასხურებენ მადენზიფიცირებელ საშუალებას 

დღეში 3-4 ჯერ.  

პროფილაქტიკა: არ მივცეთ ცხოველს საკვებად ცხელი ან ობიანი საკვები, მაღალი 

კონცენტრაციის მქონე სამკურნალწამლო საშუალებები. უხეში საკვები  აუცილებლად 

უნდა დაორთქლდეს, სანამ ცხოველებს მივცემთ საკვებად. 

ფარინგიტი 

ფარინგიტი არის რბილი სასის, ხახის, ლიმფური ფოლიკულების ლორწოვანი გარსის 

და მის ქვეშ მდებარე შრის, კუნთებისა და ხახის უკანა ლიმფური კვანძების ანთება. 

არჩევენ კატარულ, კრუპოზულ, დიფთერიულ, წყლულოვან და ფლეგმონოზურ 

ფარინგიტებს. ფარინგიტის კატარული ფორმა უფრო ხშირად გვხვდება ცხენებში, 

ღორებსა და ძაღლებში, კრუპოზული და დიფთერიული - მსხვილფეხა პირუტყვში, 
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ღორებსა და ფრინველებში; ძუძუთა გოჭებში, კვიცებში და იშვიათად მოზრდილ 

ღორებშიც,  კრუპოზული ფარინგიტი მდგრადი ინფექციის სახეს იღებს. 

ეტიოლოგია: სასუნთქი გზების წინა განყოფილებები, კერძოდ ხახის და ხახის 

რგოლის სასუნთქი ნაწილი, დასახლებულია მრავალი სახის საპროფიტი 

მიკრობებით: სტრეპტოკოკებით, სტაფილოკოკებით, დიპლოკოკებით, 

აქტინომიცეტებით, პასტერელებით, სოკოებით, თივის, ნაწლავის და სხვა ჩხირებით. 

მათი პათოგენური ხასიათი ვლინდება მაშინ, როდესაც შესუსტდება ორგანიზმის 

იმუნო-ბიოლოგიური რეაქცია. შესუსტება შეიძლება გამოიწვიოს მრავალმა 

ფაქტორმა: თერმულმა, მექანიკურმა, ქიმიურმა დაზიანებამ, ცხოველის გაციებამ, 

გამჭოლმა ქარმა, წვიმამ, ძალზე ცივი საკვების მიცემამ. ცხოველები უფრო ხშირად 

ავადდებიან გაზაფხულსა და შემოდგომაზე - ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი 

ცვალებადობის გამო. ფარინგიტი შეიძლება განვითარდეს ცხელი საკვების მიცემის, 

ან ცხოველის მიერ კვამლის ჩასუნთქვის გამო; გამღიზიანებელი შეიძლება იყოს  

შიგნით მიცემული წამლეული საშუალებები: ნიშადურის სპირტი, მჟავები, ზოგჯერ 

ფორმალინი, ცხოველთა კვება დამპალი, ძლიერ დაობებული, ან კაროტინის მცირე 

შემცველობის მქონე საკვებით. 

ცხვირისა და ხორხის ანთების დროს (რინოფარინგიტი,ლარინგოფარინგიტი), 

პათოლოგიური პროცესი შეიძლება ხახაზეც გავრცელდეს და რადგან ეს ორგანოები 

ერთმანეთთან ძალიან ახლოს მდებარეობენ, ხშირად ჭირს ავადმყოფური პროცესის 

პირველადი კერის დადგენა. 

 მეორეული ფარინგიტი ხშირად ვითარდება ისეთი ინფექციური დაავადებების 

დროს, როგორიცაა: მაღაო, ინფლუენცა, მსხვილფეხა პირუტყვის ჭირი და 

ავთვისებიანი კატარული ცხელება, ღორების ციმბირული წყლული, ცხვრის 

ყვავილი, ღორის და მსხვილფეხა ცხოველების პასტერელოზი. 
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პათოგენეზი: ფარინგიტის პროცესის დინამიკაში დიდი მნიშვნელობა აქვს ლიმფურ 

წარმონაქმნებს. მათ ზედაპირზე  საკვების ნაწილაკებთან, ნერწყვთან და ლორწოსთან 

ერთად ხდება მიკრობების ჩაბუდება. როცა ორგანიზმის იმუნურ-ბიოლოგიური 

დაცვა სუსტდება, მიკრობები იწყებენ გამრავლებას, რის შედეგადაც ხდება 

ლორწოვანი გარსის გაღიზიანება. შემდეგ მიკრობები იჭრებიან ნუშისებურ 

ჯირკვლებში და უკვე მათ ანთებას იწვევენ. ანთებადი პროდუქტები და ტოქსინები, 

რომლებსაც მიკრობები წარმოშობენ თავიანთი ცხოველმყოფელობის შედეგად, 

ლიმფური გზით შეიჭრებიან სისხლში და იწვევენ ორგანიზმის სენსიბილიზაციას. 

ნუშისებური ჯირკვლები შეიძლება გახდნენ ორგანიზმის მუდმივი სეფსისური კერა. 

ლორწოვანი გარსის, ნუშისებური ჯირკვლების და მათ ქვეშ მდებარე ქსოვილების 

შესიება იწვევს ტკივილს და ირღვევა ყლაპვის აქტი. შედეგად, ცხოველები ცოტას 

ჭამენ, ან საერთოდ კრძალავენ საკვების მიღებას, უჭირთ წყლის მიღებაც. შედეგად, 

ორგანიზმი სუსტდება. გაძნელებულია სუნთქვაც, რადგან ხორხის მიდამოში 

არსებული ქსოვილები ინფილტრირებულია. ცხოველს ეწყება შესუნთქვითი ქოშინი. 

სიმპტომები: ფარინგიტის ნებისმიერი ფორმით მიმდინარეობის დროს, აღინიშნება 

ყლაპვის ფუნქციის დარღვევა. ცხოველი არჩევს რბილ საკვებს, ღეჭავს ნელა, 

ფრთხილად, შემდეგ წყვეტს ღეჭვას, კისერს ჭიმავს და ისე ყლაპავს. ამ დროს აქნევს 

თავს, ახველებს, წინა კიდურებს გადააადგილებს. მწვავე პროცესის დროს, ტკივილის 

გამო, წყალი გადმოიღვრება ცხვირის ღრუდან. დაავადების მწვავე მიმდინარეობის 

დროს, ცხოველს ცხვირ-ხახიდან სცვივა საკვების ნაწილაკები. მადა შეიძლება არ 

დაკარგოს, თუმცა ტკივილის გამო ცხოველი მცირე რაოდენობით საკვებს იღებს. 

ერიდება მკვეთრ მოძრაობებს. ხახის არეში ჩანს შესიება, რაც უფრო მეტად ღორებშია 

ხოლმე შესამჩნევი. პალპაციისას იგრძნობა ტემპერატურის მომატება, მტკივნეულობა 

და ქსოვილების დაჭიმვა ხახის არეში, რომელიც ხელით დაწოლისას ძლიერდება და  

ცხოველს ეწყება კრუნჩხვითი ხასიათის ძლიერი ხველა. ღორებში, ძაღლებსა და 

კატებში პირის ღრუს დათვალიერებისას, შეიმჩნევა პირისა და ხახის ლორწოვანი 

გარსების შეშუპება, ჰიპერემია, ნუშისებური ჯირკვლების გადიდება. მსხვილფეხა 
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პირუტყვში შინაგანი პალპაციით შეიძლება დავადგინოთ შეშუპება, ლორწოვანი 

გარსის მთლიანობის დარღვევა და ხახაში უცხო სხეული. ყლაპვის დროს პირიდან 

სდის ძაფისებრი ლორწო, ან ქაფიანი ნერწყვი. ლორწოვანი გარსი წითლდება, ენა 

იფარება რუხი ფერის ფიფქით, აქვს ცხვირიდან გამონადენი. პირიდან აქვს 

არასასიამოვნო სუნი. 

კატარული ანთება იშვიათად მიმდინარეობს ცხელებით. ცხოველი 

დაუძლურებულია და მხოლოდ მძიმე შემთხვევების დროს, ტემპერატურა იმატებს 

10-20-ით. ხშირდება  პულსი  და სუნთქვა. 

კრუპოზული ანთება მიმდინარეობს მწვავე ცხელებით, ტემპერატურა 20-30-ით 

იმატებს, ცხოველი იწყებს ქოშინს, რადგან ძლიერ შეშუპებული ქსოვილები აწვება 

ხორხს, სუნთქავს გაღებული პირით. ლორწოვანი გარსები ციანოზურია. ზოგჯერ 

ადგილი აქვს ასფიქსიის ნიშნებს. ავადმყოფი ღორი იღებს მჯდომარე ძაღლის პოზას. 

ხახა ძლიერ ჰიპერემული და შეშუპებულია. გოჭებში გვხვდება ფიბრინოზულ-

მემბრანული ნადები სასის ფარდაზე, ხახასა და ნუშისებურ ჯირკვლებზე. ყლაპვა 

ძლიერ გაძნელებულია და ცხოველი არ ღებულობს საკვებს და წყალს. 

ფლეგმონოზური ანთება უფრო მძიმედ მიმდინარეობს. ტემპერატურა ძალიან 

მაღალია და მსხვილ ცხოველებში 400-410 აღწევს. მაღალი ცხელების და შეშუპებული 

ხახის გამო, პულსი ხშირდება, გულისცემა და მისი ტონები ძლიერდება, ცხოველი 

იწყებს ქოშინს. ხახის არე, ჩირქგროვის გაკვეთამდე, მაგარი და მტკივნეულია, რაც 

აძნელებს საკვების და წყლის გადაყლაპვას. აბსცესის გაკვეთის შემდეგ ცხოველის 

მდგომარეობა სწრაფად უმჯობესდება, ტემპერატურა ეცემა, ყლაპვა იოლდება და 

ცხოველი იწყებს ჭამას. 

ქრონიკული ანთება: პროცესი ნელა მიმდინარეობს. მსუბუქი შემთხვევების დროს 

ადგილი აქვს ცხვირიდან ლორწოვან-ჩირქოვან გამონადენს, ყბისქვეშა ლიმფური 

კვანძების მცირე ინფილტრაციას. ცხოველი ჭამის დროს ახველებს. ზოგჯერ ცხოველს 



  

 24 

ემჩნევა ყლაპვის დარღვევის ნიშნები. დათვალიერებით ადვილად შევამჩნევთ 

ნუშისებური ჯირკვლების და ლიმფური ფოლიკულების გადიდებას, ხახის 

ლორწოვანი გარსის შესიებას. ლორწოვანი გარსები არათანაბარია, შეწითლებულია 

და აქვს მორუხო-ციანოზური ფერი. 

მიმდინარეობა: ცხოველი მდგომარეობიდან მალე გამოდის, თუ აქვს სათანადო 

მოვლა და დროული დახმარება. კატარული ფარინგიტი მთავრდება 

გამოჯანმრთელებით 7-8, ხან კი 14 დღეში. კრუპოზული ფარინგიტი უფრო მწვავედ 

მიმდინარეობს გოჭებში და ხშირად ლეტალობით მთავრდება 3-5 დღეში, ხოლო 

ფლეგმონოზური ფარინგიტით ავადმყოფი ცხოველები, თუ მათი მდგომარეობა არ 

გართულდა სეფსისით, ან პნევმონიით, გამოჯანმრთელდებიან 3-4 კვირაში. 

დიაგნოზი: როდესაც დიაგნოზს ვადგენთ, მხედველობაში უნდა მივიღოთ ხახის 

ანთება, რა დროსაც დარღვეულია ყლაპვის აქტი. ხომ არ აქვს ადგილი რომელიმე 

ინფექციურ დაავადებას. ასევე,  უნდა ვივარაუდოთ, ხომ არ არის ხახის დამბლა, 

უცხო სხეული, ან საყლაპავი მილის სიმსივნე. 

მკურნალობა: მკურნალობა რომ ეფექტური იყოს, აუცილებელია ცხოველს შევუქმნათ 

მოვლა-შენახვის კარგი პირობები. გადავიყვანოთ თბილ შენობაში, კარგ ქვეშსაფენზე, 

ხოლო მასიური დაავადების დროს, ავადმყოფები უნდა გავაცალკევოთ ჯანმრთელი 

ცხოველებისგან. უნდა მოხდეს  იმ შენობების დასუფთავება და დეზინფექცია, სადაც 

ავადმყოფი ცხოველები იმყოფებოდნენ. ბალახისმჭამელ ცხოველებს ეძლევათ კარგი 

ხარისხის საკვები, ახალი მწვანე მასა, ან დაორთქლილი თივა, ქატოს და ფქვილის 

სალაფავები, ქერის და შვრიის გამონახარშები. ცხოველებს ყველა საკვები უნდა 

მიეცეთ თბილი სახით. ფარინგიტის მძიმე ფორმის დროს, კარგია, თუ ცხოველს 

თხიერ საკვებს მივცემთ ცხვირ-ხახის ზონდით. თუ ზონდის შეტანის დროს 

შევნიშნავთ ძლიერ წუხილს, ხველას, ცხვირიდან სისხლდენას და მოხრჩობის 

ნიშნებს, ესე იგი ზონდი აქ უკუნაჩვენებია, უნდა შევწყვიტოთ და ცხოველებს 

დავუნიშნოთ მკვებავი ოყნები (შაქრის ხსნარები, გამონახარშები). ვენაში შეგვყავს 
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300-400 მლ, 25%-იანი გლუკოზის ხსნარი. სასმელად ვაძლევთ შემთბარ წყალს, ხოლო 

თუ ცხოველს ყლაპვა არ შეუძლია, ინტრავენურად შეგვყავს 0,5-1 ლტ. 

ფიზიოლოგიური ხსნარი. მკურნალობისას ვითვალისწინებთ ფარინგიტის 

მიმდინარეობის ფორმას. ყველა დანარჩენი ფორმის და ფლეგმონოზური 

მიმდინარეობისას, აბსცესების მომწიფებამდე, რეკომენდებულია თბილი შეფუთვები 

ან კომპრესები. ინფილტრაციის გაწოვის მიზნით, ხახის არეში იყენებენ ქაფურის 

ზეთის, ან მდოგვის შეზელას, ასევე, კარგ შედეგს იძლევა წყლის ორთქლის 

ინჰალაცია სკიპიდართან, კრეოზოტთან და იქთიოლთან ერთად. 

მსხვილ ცხოველებში აწარმოებენ ხახის ლორწოვანი გარსის მოსხურებას  

სპეციალური წვრილი ზონდის დახმარებით, რომელსაც გვერდებზე აქვს წვრილი 

ნახვრეტები. მოსასხურებლად შეიძლება გამოყენებული იქნას რივანოლის ხსნარი 

(1:1000),  ტანინი (0,5:100), ან შაბი (2:100). როგორც მსხვილ, ასევე წვრილ ცხოველებში, 

შეიძლება გამოვიყენოთ შემდეგი მეთოდი: ლორწოვან გარსს უსვამენ იოდ-

გლიცერინის (1:14), ან წყალბადის ზეჟანგის (3%-იანი) ხსნარში დასველებულ 

ტამპონს. კარგ შედეგს იძლევა ხახის ლორწოვან გარსზე სამკურნალწამლო ფხვნილის 

შეფრქვევაც. ფხვნილის შემადგენლობა ასეთია: პენიცილინი 20 000 მ.ე. + 1გრ. 

სულფაზოლი + 1,0 თეთრი სტრეპტოციდი + 0,015,0 ეფედრინი + 1,0 ტანინი + 10,0 

ტალკი + 1,0 კოლარგოლი + 15,0 რძის შაქარი. 

 მაღალი ტემპერტურით მიმდინარე ფარინგიტის მძიმე ფორმის დროს, ცხოველებს 

უნიშნავენ კუნთებში ფართო სპექტრის მქონე ანტიბიოტიკებს. 

პენიცილინს - მსხვილფეხა ცხოველებში და ღორებში: 2-3 ათასი მ.ე. 1კგ. წონაზე, 1-4-

ჯერ დღეში, ცხენებს - 1-2მ.ე.  1კგ.  წონაზე 1-4-ჯერ დღეში, 3-5 დღის განმავლობაში. 

ბიცილინს, დოზით 3-4-ჯერ მაღალს, ვიდრე პენიცილინის დოზაა, 1- ჯერ დღეში, 3-5 

დღის განმავლობაში. 

ნოვოცილინს- 1-2-ჯერ დღე-ღამეში, დოზით 2-3-ჯერ მეტს, ვიდრე პენიცილინი. 
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ასევე, უნიშნავენ სულფანილამიდურ პრეპარატებს: ატაზოლს-0,5-1,0 ყოველ 3-4 

საათში ერთხელ ხბოებს და კვიცებს, კოლარგოლს, იქტარგანს, ნატრიუმის 

სალიცილატს (მსხვილფეხა ცხოველებს: საქონელს და ცხენებს, ვენაში). 

გულის უკმარისობის სიმპტომების დროს იყენებენ კანქვეშ ქაფურის ზეთს, კოფეინის 

პრეპარატებს. აბსცესებს კვეთენ. 

პროფილაქტიკა: ცხოველები არ უნდა ვკვებოთ გაყინული, ან ცხელი საკვებით. თუ 

საკვები უხეშია, მივცეთ მხოლოდ დაორთქლილი სახით. ცხოველები არ დავტოვოთ 

ცივ და გამჭოლ ქარში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მათი სხეული გახურებულია. 

სისტემატურად მივცეთ საშუალება ცხოველებს, ისარგებლონ ზომიერი მოციონით 

წლის ყველა სეზონზე. ეს ამაღლებს მათი ორგანიზმის რეზისტენტობას. 

ხახის დამბლა 

ხახის დამბლა ვითარდება მაშინ, როდესაც ზიანდება საყლაპავი კუნთების 

მამოძრავებელი ნერვები. შედეგად, ცხოველს ერღვევა საკვების და წყლის ყლაპვის 

ფუნქცია. 

ეტიოლოგია: ხახის დამბლა ვითარდება როგორც რომელიმე ძირითადი დაავადების 

თანმდევი ნიშანი. ასეთი შეიძლება იყოს ცოფი, ტვინის გარსების ანთება, სოკოებით 

მოწამვლა, სიმსივნური წარმონაქმნები, რომლებიც აწვება ნერვებს. როგორც 

დამოუკიდებელი დაავადება, იგი ძალზე იშვიათად შეიძლება იყოს, მაგალითად 

ხახის ფლეგმონოზური ანთებს დროს. 

პათოგენეზი: ხახის დამბლის შედეგია ის, რომ ცხოველი რჩება საკვების და წყლის 

გარეშე. მას, უბრალოდ ყლაპვა არ შეუძლია. 

სიმპტომები: კლინიკური ნიშნები მკვეთრად გამოხატულია. ცხოველს აქვს მუდმივი 

ნერწყვდენა, ხველა, საკვების უკან ამოღება, როდესაც ცდილობს ჩაყლაპოს. პირის 
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ღრუში ჩარჩენილია საკვები. ხახის პალპაციისას ტკივილს ვერ გრძნობს და ხახის 

ანთების ნიშნები არ ახასიათებს. 

დიაგნოზი: მხედველობაში ვიღებთ, ხომ არ გვაქვს საქმე ცოფთან, მენინგიტთან, 

კატარულ ცხელებასთან, რომელთა დროსაც ხახის დამბლის განვითარების დიდი 

რისკებია. 

მკურნალობა: ცხოველს ენიშნება იგივე სამკურნალო პროცედურები, რაც 

ფარინგიტის დროს. თუ ხახის დამბლა მეორეულია, მაშინ მკურნალობენ იმ ძირითად 

დაავადებას, რამაც გამოიწვია დამბლა. რა თქმა უნდა, თუ ეს არ ეხება ცოფს. 

საყლაპავი მილის დაცობა 

 საყლაპავი მილის დაცობა ხშირად გვხვდება მსხვილფეხა ცხოველებში, იშვიათად 

წვრილ ცხოველებში და როგორც გამონაკლისი - ღორებში, ძაღლებში, კატებსა და 

ცხენებში. 

ეტიოლოგია: მსხვილფეხა პირუტყვში, საყლაპავი მილის დაცობა, ძირითადად ხდება  

ძირხვენა საკვებით მათი კვების დროს. ასეთი შეიძლება იყოს: კარტოფილი, 

ჭარხალი, ტურნეფსი, სტაფილო, კომბოსტოს ძირი. ასევე, დაცობა შეიძლება 

გამოიწვიოს რომელიმე უცხო სხეულმა (ჩვარი ან ფიტობეზოარი), რომელიც 

ცხოველის ამოცოხნის დროს შეიძლება მოხვდეს ფაშვიდან. ძაღლებში დაცობას 

იწვევს ძვალი, ხორცის ნაჭერი ან რაიმე სხვა უცხო სხეული, რომლის ჩაყლაპვაც  

შეიძლება ძაღლმა მოინდომოს. 

საყლაპავი მილის დაცობა, ასევე შეიძლება მოხდეს მისი ფუნქციის დარღვევისას, 

კრუნჩხვის, დამბლის, ან სანათურის შევიწროების დროს. 

პათოგენეზი: დაცობა ძირითადად ხდება საყლაპავი მილის ზედა ნაწილში, სადაც მას 

უფრო მცირე დიამეტრი აქვს. უცხო სხეულის შეჩერების ადგილას, ხდება საყლაპავი 

მილის კრუნჩხვები, რაც მთლიანად, ან ნაწილობრივ ხურავს სანათურს. თუ დაცობა 
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მოხდა საყლაპავის კისრის არეში, მაშინ კრუნჩხვები სუსტია, ხოლო, თუ დაეცო 

გულმკერდის არეში მდებარე ნაწილში, კრუნჩხვები ძლიერი და ხანგრძლივია. 

ძლიერ ტკივილს შეუძლია გამოიწვიოს წინაკუჭების, მაჭიკის და ნაწლავების 

მოტორული და სეკრეტორული ფუნქციების აშლილობა. მცოხნავებში სრული 

დაცობა იწვევს ბოყინის შეწყვეტას, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს მეტეორიზმს, რის 

გამოც იზრდება მუცლის ღრუს შიდა წნევა, დიაფრაგმაზე დაწოლა, ფილტვების და 

გულის მუშაობის გაუარესება. 

ხანგრძლივი დაცობა და უცხო სხეულის გაჭედვა საყლაპავში, იწვევს ანთებას, 

შეშუპებას, ხოლო თუ ეს პროცესი დიდხანს გაგრძელდა - ლორწოვანი გარსის 

ნეკროზს. 

კლინიკური ნიშნები: სიმპტომები ჩნდება ძალიან სწრაფად. ცხოველი წყვეტს ჭამას, 

წუხს, ასრულებს ყლაპვით მოძრაობებს, თავს ძირს, დაბლა წევს, წყვეტს ცოხნას და 

ბოყინს, ასრულებს ღეჭვით მოძრაობებს - ოღონდ საკვების გარეშე, პირიდან მოსდის 

ქაფიანი ნერწყვი. უვითარდება მეტეორიზმი, რაც ცხადია აწუხებს და ამიტომ იქნევს 

კუდს, მუცელზე ირტყამს უკანა კიდურებს, ახველებს, ქოშინებს, შეინიშნება 

გულმკერდის ტიპის ზერელე სუნთქვა, ზოგჯერ ლორწოვანი გარსების ციანოზი. 

საყლაპავი მილის კისრის ნაწილში დაცობილი უცხო სხეული ადვილად შეიმჩნევა 

დათვალიერებით და პალპაციით, კისრის მარცხენა მხარეს, საუღლე ვენის არხის 

არეში. დასაწყის სტადიაში პალპაცია კისრის არეში უმტკივნეულოა, ხოლო შემდეგ, 

თანდათან მტკივნეული ხდება. უცხო სხეულის არსებობა კისრის არეში, შეიძლება 

შემოწმდეს ზონდით. ზონდის შეყვანის დროს, მისი ბოლოთი, შეიძლება შევიგრძნოთ 

უცხო სხეულის არსებობა. 

მიმდინარეობა: წვნიანი საკვებით კვებისას, უცხო სხეული საყლაპავ მილში, 

შეიძლება იმყოფებოდეს რამოდენიმე საათიდან ერთ დღე-ღამემდე, ხოლო 

ერთკამერიანი კუჭის მქონე ცხოველებში - 1-3 დღე-ღამის განმავლობაში. 
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დიაგნოზი: ანამნეზი, საყლაპავი მილის დაცობის სიმპტომები და ზონდირება, 

გვაძლევს საშუალებას   დავსვათ სწორი დიაგნოზი. 

მკურნალობა: უნდა შევეცადოთ, რაც შეიძლება სწრაფად ამოვიღოთ უცხო სხეული, 

რისთვისაც შეიძლება რამოდენიმე ხერხის გამოყენება. რადგანაც ცხოველთა 

სხვადასხვა სახეობას საყლაპავი მილის თავისებურებები ახასიათებს, ეს 

აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული. 

წინასწარ, მანამ, სანამ დავიწყებთ ამოღებას, საყლაპავ მილში უნდა შევიტანოთ 100-

150,0 მცენარეული ზეთი, ვაზელინი, ან ლორწოვანი გამონახარში. საყლაპავი მილის 

კრუნჩხვითი შეკუმშვები უნდა მოვხსნათ გოგირდმჟავა ატროპინის კანქვეშ 

შეშხაპუნებით (მსხვილ ცხოველებში დოზა-0,002-0,025 გრამი), ან ვენაში 

ქლორალჰიდრატის 5%-იანი ხსნარის შეყვანით (დოზა 100-200მლ). კარგია 

საყლაპავის არეში თბილი პროცედურების გაკეთება. უნდა შევეცადოთ, გარედან, 

საუღლე ვენის არხის მიდამოში, მასაჟით ქვევიდან - ზევით გადავაადგილოთ უცხო 

სხეული. ამ დროს ზოგჯერ საჭიროა უცხო სხეული დავაფიქსიროთ საყლაპავი მილის 

დასაწყის, ზედა ნაწილში, ამიტომ მსხვილ ცხოველს უნდა გავუკეთოთ სპეციალური 

პირსაღები და ენის გვერდითა მხრიდან შევიტანოთ ხელი საყლაპავის დასაწყისამდე. 

მეორე ხერხი ასეთია: უცხო სხეულს, გაჩხერილს საყლაპავის კისრის ან გულმკერდის 

ნაწილში, აწვებიან ზემოდან დრეკადი ზონდით და ცდილობენ ჩააგდონ ფაშვში. ეს 

მოქმედება ძალიან ფრთხილად უნდა განხორციელდეს, რადგან არაა გამორიცხული, 

რომ უხეში დაწოლით მოხდეს ფაშვის პერფორაცია. შეიძლება ზონდის და ხელის 

ტუმბოს საშუალებით მოხდეს წყლის, ან ჰაერის  გატარება ზონდში და ასე ჩავაგდოთ 

ფაშვში უცხო სხეული. თუ შეიქმნა მეტეორიზმის განვითარების საშიშროება, 

ვიყენებთ ტროაკარს, რომლის ჰილზსაც რამოდენიმე საათით ჩავტოვებთ ფაშვში. 

წვრილ ცხოველებში უცხო სხეულის მოცილება შესაძლებელია კორცანგით (როცა 

უცხო სხეული საყლაპავის ზემო ნაწილშია დაცობილი), ხოლო გულმკერდის 
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ნაწილიდან - ზონდის მეშვეობით. კანქვეშ შეყავთ საღებინებელი საშუალებები: 

ღორებში - გოგირდმჟავა აპომორფინი (0,02-0,04გრ), კარბოქოლინი (0,0003- 0.0004 

გრ),  ვერატრინი - (0,01-0,02 გრ).  ძაღლებში გამოიყენება გოგირდმჟავა აპომორფინი ( 

0,002-0,003 გრ),  ვერატრინი (0,001-0,002გრ). 

თუ უცხო სხეულის მოშორების შემდეგ საყლაპავი მილი ტრავმირებული, ან 

გაღიზიანებულია, ცხოველს აძლევენ ლორწოვან გამონახარშებს, ცივ წყალს, ხოლო 

ზონდით აძლევენ მადეზინფიცირებელ საშუალებებს. უკიდურეს შემთხვევაში 

მიმართავენ ოპერაციულ ჩარევას 

პროფილაქტიკა: ცხოველებს ძირხვენა საკვები უნდა მიეცეს მხოლოდ 

დაქუცმაცებული სახით. 

წინაკუჭების მწვავე ჰიპოტონია და ატონია 

დაავადება ვითარდება მაშინ, როცა ირღვევა ფაშვის, ბადურას და წიგნარას 

მოტორული მოქმედება. ჰიპოტონია არის ფაშვის და სხვა წინაკუჭების შეკუმშვის 

ძალის და მათი რაოდენობების შემცირება, ხოლო ატონია - მათი მოტორული 

ფუნქციის სრულიად შეწყვეტა. 

ეტიოლოგია: დაავადებას იწვევს ერთფეროვანი, ძნელად ასათვისებელი, დიდი 

რაოდენობით  უჯრედანას შემცველი საკვებით ცხოველის ხანგრძლივად კვება. ასეთი 

საკვებია: მშრალი ნამჯა, დაჭრილი ჩალა, გვიან გათიბული თივა, ხის ტოტები და 

კალოს ანარჩენები (ბზე, ჩენჩო). ასევე, დაავადება შეიძლება განვითარდეს დიდი 

რაოდენობით ტექნიკური წარმოების ანარჩენებით ცხოველთა კვების შემდეგ, თუ 

ამავე დროს ცხოველს არ მიეცემა საკმარისი რაოდენობის უხეში საკვები ასეთი 

ანარჩენებია: ღერღილი, ალაოს ღივი, ჟენჟო, დურდო, ძირხვენები  და სხვა. 

არ შეიძლება გაფუჭებული საკვებით ცხოველთა კვება. დაობებული თივა, მჟავე 

სილოსი, დამპალი ძირხვენები, საშიშროებას უქმნის ცხოველს განუვითარდეს ეს 
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დაავადება. ჰიპოტონია შეიძლება გამოიწვიოს ასევე მოციონის უქონლობამ, 

განსაკუთრებით მაკეობის მეორე ნახევარში, წვნიანი საკვებიდან მშრალ საკვებზე 

სწრაფმა გადასვლამ და პირიქით, ცხელი, ან გაყინული დურდოს საკვებად 

გამოყენებამ. 

პათოგენეზი: წინაკუჭების მოტორული ფუნქციის დარღვევა წარმოიშობა 

მსხვილღეროიანი საკვებით, მარცვლოვანების ფხებით, ქერის როშით, ფეტვის 

ჩენჩოთი,  წიგნარას გადავსების დროს და  იწვევს ბარორეცეპტორების გაღიზიანებას, 

შემდეგ ეს გაღიზიანება იწვევს წიგნარას ბარორეცეპტორებთან დაკავშირებული 

კვების ცენტრის ძლიერ და ხანგრძლივ აღგზნებას და წინაკუჭების, ანუ ბადურისა და 

ფაშვის ზემოთ მდებარე განყოფილებების შეკუმშვების დამუხრუჭებას. 

გადავსებული წიგნარას ფურცლებს შუა, მკვრივი საკვების მოშორების შემდეგ, 

წინაკუჭების მოტორიკა სწრაფად აღდგება. 

წინაკუჭების  აშლილობის  დროს, ფაშვში, ბადურასა და წიგნარაში  ხდება საკვები 

მასის შეჩერება, რაც იწვევს მასში მიკროფლორის შემადგენლობის შეცვლას და ph-ის 

მაჩვენებლის  დაცემას.  იქ  წარმოშობილი შხამიანი ნივთიერებები (აირები, 

ორგანული მჟავები, ცილების ლპობის პროდუქტები), შეიწოვებიან ორგანიზმის 

მიერ, რაც ტოქსიკურად მოქმედებს მასზე.  შედეგად,  ირღვევა ნივთიერებათა ცვლა 

და წარმოიშობა აციდოზი. ( acidus  ლათინურად ნიშნავს მჟავეს, აციდოზი  კი  

ორგანიზმიდან ორგანული მჟავების არასრული გამოდევნისა და ჟანგვის შედეგად,  

მასში  ტუტე-მჟავური წონასწორობის დარღვევაა). 

პათანატომიური ცვლილებები: მუცელი გადიდებულია, ფაშვი სავსეა მჟავე, 

არასასიამოვნო სუნის შიგთავსით, წიგნარაში დიდი რაოდენობით არის მკვრივი და 

გამომშრალი საკვების მასა. ავადმყოფობის ხანგრძლივი მიმდინარეობისას, ფაშვის, 

წიგნარას და მაჭიკის ლორწოვან გარსებზე არის წერტილოვანი სისხლჩაქცევები. 
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კლინიკური ნიშნები:  დაავადების დასაწყისში ცხოველს მადა უქვეითდება, ან 

სრულიად უქრება. შეიძლება შეიმჩნეოდეს მადის გაუკუღმართებაც. ამასთან ერთად, 

მცირდება ცოხნის რაოდენობა, პერიოდები მოკლდება, ან სრულიად ქრება. გაზების 

ამობოყინება შენარჩუნებულია.  დასაწყისში ფაშვი გადავსებულია მკვრივი საკვები 

მასით, რომელიც შემდეგ რბილდება და თხიერდება. მარცხენა საშიმშილე ფოსოში 

გროვდება გაზები, რაც ადვილად შეიმჩნევა პალპაციით და პერკუსიით. თუ ადგილი 

აქვს ჰიპოტონიას (ფაშვის და სხვა წინაკუჭების შეკუმშვის ძალის და მათი 

რაოდენობების შემცირება), ფაშვის შეკუმშვები არათანაბარი ძალისაა და 

მოდუნებულია. წიგნარაში, მაჭიკსა და ნაწლავებში ხმიანობა სუსტად მოისმინება და 

ეს ხმები გაიშვიათებულია. დაავადების გახანგრძლივების დროს ვითარდება 

ყაბზობა, რომელიც იცვლება ფაღარათით. განავალს აქვს არასასიამოვნო 

(არადამახასიათებელი) სუნი. ცხოველი უხალისოდაა, ძირითადად წევს. თუ 

დაავადება მძიმე ფორმით მიმდინარეობს, შეიმჩნევა ცხოველის ხანმოკლე, მსუბუქი 

აღგზნება, კუნთების ფიბრილური კანკალი, ხანდახან კრუნჩხვაც. ტემპერატურა და 

პულსი ნორმალურია, სუნთქვა - გახშირებული. მკვეთრად მცირდება წველადობა. 

მიმდინარეობა:  მსუბუქი შემთხვევევის დროს, მკურნალობის შემდეგ,  ცხოველი 

მალე გამოჯანმრთელდება, დაახლოებით 3-5 დღეში, რთულ შემთხვევებში კი, 

განსაკუთრებით მაშინ, როცა წიგნარა გადავსებულია და მაჭიკსა და ნაწლავებში 

ანთებითი პროცესებია წასული, დაავადება გრძელდება 10-15 დღეს. თუ არ 

მოვაცილეთ გამაღიზიანებელი, მავნე ფაქტორი, დაავადება გადადის ქრონიკულში. 

დიაგნოზი: ისმება ანამნეზის და კლინიკური ნიშნების მიხედვით. 

მკურნალობა:  მიმართულია  წინაკუჭების მოტორული მოქმედების აღდგენასა და 

ფაშვში დუღილისა და ლპობის პროცესების შეზღუდვისკენ. 

ფაშვის ძლიერი გადავსების დროს, უნიშნავენ ერთდღან,  მშიერ,  დიეტას.  წყლის 

მიღება არ იზღუდება.  
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რეკომენდებულია ფაშვის გამორეცხვა 30-40 ლიტრი გოგირდმჟავა ნატრიუმის, ან 

სოდის 1%-იანი ხსნარით (ზონდის საშუალებით). 

 მსხვილფეხა პირუტყვს აძლევენ შიგნით:  

10-20 გრამ იქთიოლს, 1ლიტრ ფორმალინის 1%-იან ხსნარს, 5-8 გრამ რეზორცინს.  

წვრილ რქოსანს აძლევენ 1-5 გრამ იქთიოლს. 

კარბოქოლინი მსხ. პირუტყვს კანქვეშ დოზით 0,002-0,004გრ. 

ცხვრებს-  0,0003-0,0006გრ.  

პილოკარპინი კანქვეშ დოზით: 

 მსხ. პირუტყვს 0,3-0,5გრ. 

 ცხვრებს  0,02-0,05გრ. 

ინსულინი კანქვეშ (ნივთიერებათა ცვლის გაუმჯობესების მიზნით) 60-100, ხოლო 

ვენაში 250-300მლ.  გლუკოზის 20%-40%-იანი ხსნარი. ნატრიუმის ქლორიდის 10%-

იანი  ხსნარი 500-600მლ. 

ფაშვის შიგთავსისგან განთავისუფლების მიზნით, შეიძლება მიეცეს პროზერინი და 

სხვა პირსაღებინებელი, ან საფაღარათო საშუალებები. 

კარგ შედეგს იძლევა მარცხენა ფერდის მასაჟი ქვემოდან ზემოთ, წრიული 

მოძრაობით, საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. კარგია ასევე, ცხოველის 

გატარება დღეში 20-30 წუთით და ღრმა, ცივი ოყნების გაკეთება. შეიძლება მივცეთ 

მცირე რაოდენობით მწვანე ბალახი, სილოსი ან თივა, ფქვილის სალაფავი, 

დაქუცმაცებული და დამარილებული ძირხვენები. ეს აუმჯობესებს წინაკუჭების 

რეფლექსურ მოქმედებას. ავადმყოფის მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან ერთად, 

ულუფას ზრდიან ნელ-ნელა  და  მიჰყავთ  ჩვეულ ნორმამდე. 



  

 34 

პროფილაქტიკა: უხეში საკვები (კალოს ანარჩენები,ნამჯა),  ცხოველს უნდა მიეცეს 

დაორთქლილი სახით,  წვნიან  საკვებთან  ერთად. არ უნდა მივცეთ ცხოველს დიდი 

რაოდენობით მარცვლოვანი საკვები და ტექნიკური ანარჩენები. ერთი რაციონიდან 

მეორეზე გადასვლა, უნდა მოხდეს ნელ-ნელა, თანდათანობით. აუცილებელია  

ყოველდღიური მოციონი. 

ფაშვის მუსკულატურის პარეზი, ფაშვის გადავსება 

ფაშვის გადავსებას მკვრივი შიგთავსით, ეწოდება ,,ზვავი“, ან ფაშვის მუსკულატურის 

პარეზი. 

ეტიოლოგია: დაავადება თავს იჩენს მაშინ, როცა ხდება ცხოველების მიერ დიდი 

რაოდენობით კონცენტრული საკვების, ასევე ქერის, ჭვავის, ხორბლის, სიმინდის 

მარცვლის ფქვილის, აგრეთვე ძირხვენეულის მიღება. ამ დაავადებას ასევე იწვევს 

ნამჯით, გვიან მოთიბული ბალახით, ბზით, ჩენჩოთი, ისლით, ცხოველების 

ხანგრძლივი კვება. ავადმყოფობის განვითარებას ხელს უწყობს არასაკმარისი 

მოციონი, ვიტამინებისა და მინერალების ნაკლებობაც. 

პათოგენეზი: დიდი რაოდენობით მარცვლოვანი, ან დიდი მოცულობით უხეში, 

მშრალი საკვების მიღება, ცხოველებში იწვევს არა მარტო ფაშვის, არამედ წიგნარას 

გადავსებასაც. ამ დროს ხდება ფაშვის კედლების ძლიერ გაწელვა, საკვების მაგარი 

ნარჩენებით წიგნარას ბარორეცეპტორების ხანგრძლივი გაღიზიანება და ფერხდება 

წინაკუჭების შეკუმშვები, რაც თავის მხრივ მიზეზი ხდება მათი მოტორული 

ფუნქციის აშლილობისა. წინაკუჭებში დიდხანს შეჩერებული საკვები მკვრივდება, 

ლპება, აღიზიანებს ბარორეცეპტორებს და იწვევს ანთებად რეაქციებს და 

ინტოქსიკაციებს ცხოველის ორგანიზმში, კონკრეტულად კი წინაკუჭებში, მაჭიკსა და 

ნაწლავებში. 

პათანატომიური ცვლილებები: ფაშვი და წიგნარა გადავსებულია მაგარი საკვებით. 

შედეგად, წიგნარა მოცულობაში მომატებულია, მის ფურცლებსშორისი შრე 
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ამოვსებულია მარცვლით, ან სხვა მაგარი საკვებით. ფურცლების ლორწოვანი გარსი 

ანთებადია, ზოგ ადგილას დანეკროზებული. 

კლინიკური ნიშნები: ცხოველი საკვებს არ იღებს, აქვს უმადობა, წუხს, იყურება 

მუცელზე, დგას მოკუზული, იქნევს კუდს და ირტყამს მუცელზე უკანა ფეხებს. 

ბღავის, ცოხნა და ბოყინი შეწყვეტილია. აქვს ნერწყვდენა, ზოგჯერ პირღებინება. 

მარცხენა საშიმშილე ფოსო ამოვსებული და გასწორებულია. გაძლიერებული 

მეტეორიზმის გამო, ხანდახან გამობერილიც. ფაშვის შიგთავსი მკვრივი 

კონსისტენციისაა. პალპაციით წარმოიშობა ორმო, რომელიც ნელ-ნელა სწორდება. 

დაავადების დასაწყისში ფაშვის შეკუმშვა გახშირებული და მოკლეა. ამ დროს 

ცხოველს ეწყება მოუსვენრობა და წუხილი. თანდათან, ფაშვის  შიგთავსის გაფუებასა 

და გაგანიერებასთან ერთად, შეკუმშვები სუსტდება და უფრო იშვიათი ხდება, 

არაიშვიათად სრულიად ქრება. სუსტდება წიგნარას ხმები, მაჭიკისა და ნაწლავების 

პერისტალტიკა. დეფეკაცია იშვიათდება, ფეკალური მასები მაგარია, დაფარული 

ლორწოთი და აქვს რუხი შავი ფერი. თუ ავადმყოფობა გახანგრძლივდა, ხდება 

ორგანიზმის ინტოქსიკაცია. ცხოველი მოწყენილია, თითქოს მთვლემარე 

მდგომარეობაშია, აქვს კუნთების ფიბრილური კანკალი, მოძრაობის დროს ბარბაცებს, 

პულსი გახშირებულია, სუსტია, ხშირდება სუნთქვაც. ზოგჯერ ადგილი აქვს 

ტემპერატურის მატებას. 

დიაგნოზი: ისმება კლინიკური ნიშნებისა და ანამნეზის საფუძველზე. 

მხედველობაშია მისაღები, რა რაოდენობის საკვები მიიღო ცხოველმა, ხომ არ მოხდა 

მომვლელისგან გაუკონტროლებლად მისი კვება. უნდა განვასხვავით ფაშვის მწვავე 

ტიმპანიის, წინაკუჭების ჰიპოტონიისა და ტრავმული რეტიკულიტისგან. ამ 

კონკრეტულ შემთხვევაში, ფაშვი გადავსებული არ არის და ავადმყოფობის 

მიმდინარეობა ხანმოკლეა. 

მკურნალობა: ფაშვის გადავსების დროს, აუცილებელია მშიერი დიეტა 1-2 დღით. 

სასმელი წყალი ეძლევა დღეში 7-10-ჯერ, მცირე ულუფებად. გაზების წარმოშობის 
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საწინააღმდეგოდ, შიგნით ეძლევა იქთიოლი, ლიზოლი და სხვა 

დუღილსაწინააღმდეგო საშუალებები. იმისათვის, რომ გააქტიურდეს წინაკუჭების 

მოტორული მოქმედება, ახდენენ ფაშვის ამორეცხვას სუსტი მადეზინფიცირებელი 

ხსნარებით. კარგია ფაშვის მასაჟი 20-30 წუთის განმავლობაში დღეში 

რამოდენიმეჯერ. მსხვილ ცხოველებს კანქვეშ უკეთდება:  

ვერატრინი 0,002-0,003გრ. 

კარბოქოლინი ან პილოკარპინი-0,002-0,004გრ.    

 ვენაში  ნატრიუმის ქლორიდის ჰიპერტონული ხსნარი. 

ძლიერი დასუსტებისას: 

 ვენაში 250-300მლ. 30%-იანი ღვინის სპირტი, 

გულის მოქმედების შესუსტების დროს: კანქვეშ  კოფეინის ნატრიუმ-ბენზოატი. 

პროფილაქტიკა: არ დავუშვათ ცხოველები მარცვლეულის, ან სხვა საკვების შესანახ 

ადგილებში. არ მივცეთ მათ დადგენილ რაციონზე მეტი უხეშბოჭკოვანი საკვები. 

ასევე, ასეთი საკვები, მიცემის წინ დავაქუცმაცოთ და დავაორთქლოთ. 

ფაშვის მწვავე ტიმპანია 

მწვავე ტიმპანია ძირითადად, მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის დაავადებაა. 

იშვიათად გვხვდება თხებშიც. 

ეტიოლოგია: ფაშვის პირველადი ტიმპანიის მიზეზი არის ადვილად აფუებადი 

საკვების, განსაკუთრებით მწვანე ახალგაზრდა ბალახის, სიმინდის (რძე-სანთლის 

სიმწიფის პერიოდში), აღმოცენებული საშემოდგომო ნათესების, კომბოსტოსა და 

ჭარხლის ფოთლების, სამყურას, იონჯას და სხვა პარკოსნების მიღება. ეს საკვები 

კიდევ უფრო ცუდად მოქმედებს ცხოველის ორგანიზმზე, როცა მათ აძლევენ 

ჩახურებული, ან წვიმისგან დასველებული სახით. ასევე, არ შეიძლება მსგავსი 
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საკვების მიღების შემდეგ ცხოველების მალევე დარწყულება. ტიმპანიის გამოწვევა 

ასევე შეუძლია გაფუჭებულ ღერღილს,  დურდოს, დამპალ ძირხვენებს, ან  გაყინულ 

კარტოფილს.  

მეორეული მწვავე ტიმპანიის მიზეზი შეიძლება გახდეს მცენარეული შხამების 

ტოქსიური ზემოქმედებით გამოწვეული ფაშვის კედლის დამბლა, საყლაპავი მილის 

დახშობა, იშვიათად- ნაწლავების გაუვალობა და მწვავე ცხელებითი დაავადებები. 

პათოგენეზი: მწვავე ტიმპანიის განვითარებისთვის, აუცილებელია სამი 

პათოგენეტიკური ფაქტორის არსებობა. ესენია: 

1. ფაშვში დიდი რაოდენობით სითხის დაგროვება. 

2. წინაკუჭების მწვავე ატონიური მდგომარეობა. 

3. დიდი რაოდენობით გაზების დაგროვება. 

სველი საკვების დიდი რაოდენობით მიღების დროს, ფაშვის და ბადურის შიგთავსი 

სწრაფად გადადის წიგნარასა და მაჭიკში, შემდეგ კი -  ნაწლავებში. გადავსების გამო 

ღიზიანდება ბარო და ქიმო რეცეპტორები, რის შემდეგაც იწყება წინაკუჭების 

შეკუმშვის დამუხრუჭება და ვითარდება ატონია. ფაშვში დაგროვილი გაზები ვერსად  

გადიან და აირევიან საკვებ მასაში. 

რეცეპტორული ცენტრების გაღიზიანება და კედლის გაწელვა აძლიერებს ფაშვის 

შეკუმშვას ისე, რომ იწყება სპაზმები, რომელიც იწვევს ტკივილს. ამის შემდეგ კი 

ვითარდება ფაშვის პარეზი. ფაშვი მომატებულია მოცულობაში, აწვება მეზობელ 

ორგანოებს გულმკერდისა და მუცლის ღრუში, რაც იწვევს დამატებით 

გართულებებს: გულმკერდის არეში სისხის მიწოდების გაძნელებას, გულის 

პარკუჭების დიასტოლურ მოდუნებას, ფილტვების გაფართოებას ამოსუნთქვისას, 

რის შედეგადაც მცირდება გულის სისტოლური მოცულობა და ფილტვების 

სუნთქვითი ტევადობა. სწრაფად იწყება ჟანგბადით შიმშილი. მუცლის ღრუში 
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იზრდება წნევა, რაც აძნელებს ღვიძლის ფუნქციას; მუცლის ღრუში გაზრდილი 

წნევა, ასევე აწვება ნაწლავებს და ხელს უშლის შიგთავსის გავლას. 

პათანატომიური ცვლილებები: ფაშვი, ბადურა, მაჭიკი და ნაწლავების ზედა 

განყოფილება გადავსებულია თხიერი და გაზების შემცველი შიგთავსით. 

პერიფერიული ვენები  გადავსებულია სისხლით. 

კლინიკური ნიშნები: ცხოველი მოუსვენრადაა და წუხს. წყვეტს ჭამას, იქნევს კუდს, 

იყურება მუცელზე და ზედ ირტყამს უკანა კიდურებს, მობუზულია,  ზოგჯერ ბღავის 

და წვება, თუმცა მალევე დგება, ვერ ისვენებს. სხეულის ტემპერატურა ნორმალურია, 

სუნთქვა გახშირებულია და აქვს 60-80 წუთში. სუნთქავს ზერელედ, აქვს 

გულმკერდის ტიპის სუნთქვა. თუ მძიმე შემთხვევაა, ცხოველი სუნთქავს გაღებული 

პირით, აქვს უხვი ნერწყვდენა, ენა გადმოვარდნილია. ფაშვი მოცულობაში იმატებს 

და მატებასთან ერთად ძლიერდება ლორწოვანი გარსების ჰიპერემია, რომელიც 

ციანოზში გადადის. პულსი ხშირდება. მუცლის მოცულობა იმატებს, გამობერილია 

მისი მარცხენა კედელი და შესამჩნევია სხეულის ასიმეტრია. წყდება ცოხნა და 

ბოყინი. მეტეორიზმის დასაწყისში, ფაშვის შეკუმშვები ძლიერდება, შემდეგ კი 

სუსტდება და ხშირდება. უფრო გვიან კი,  პარეზის დაწყებასთან ერთად, საერთოდ 

წყდება. პალპაციით, მარცხენა საშიმშილე ორმოსთან, ვგრძნობთ ძლიერ 

დაჭიმულობას, ასევე შეიგრძნობა გაზების დაგროვებაც. არ ისმინება წიგნარას 

ხმიანობა. მაჭიკის და ნაწლავების პერისტალტიკა არ შეიმჩნევა. ცხოველს 

გახშირებული აქვს შარდვისა და დეფეკაციის სურვილი, გამოიყოფა თხიერი 

ფეკალური მასები და მცირე რაოდენობით შარდი. 

დიაგნოზი: ისმება ანამნეზური მონაცემების, კლინიკური ნიშნების და ავადმყოფობის  

მიმდინარეობაზე  დაკვირვების  საშუალებით. 

მკურნალობა: პირველად ვიყენებთ უბრალო მეთოდებს, ისეთს, როგორიცაა: 

ცხოველების ნელი ტარება აღმართზე, ან ცივი წყლის შესხმა.  სხეულის წინა ნაწილის 
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აწევის დროს, წინაკუჭები სცილდება დიაფრაგმას, რითაც მცირდება მასზე დაწოლა. 

ამ გზით უმჯობესდება გაზთა ცვლა, საყლაპავი მილის ხვრელი თავისუფლდება 

საკვები მასისგან და იწყება ბოყინი. შესაძლებელია ბოყინის ხელოვნურად 

გამოწვევაც. ამისათვის, ცხოველის ენას გამოიტანენ გარეთ და პირის ღრუში 

ათავსებენ (ლაგამისმაგვარად) დოლბანდდახვეულ, მსხვილ თოკს, ან ჯოხს, 

რომელსაც  წინასწარ ასველებენ რაიმე ნივთიერებით (კუპრი,ნავთი). 

გაზების გამოსაყოფად შესაძლებელია ზონდირების გამოყენებაც. ცხოველს აყენებენ 

შემაღლებულ ადგილზე ისე, რომ მისი სხეულის წინა ნაწილი უფრო მაღლა იყოს, 

ვიდრე უკანა და უკეთებენ ზონდს. ზონდის სწორად შეყვანის შემთხვევაში, 

გამოიყოფა გაზები. მათი გამოყოფის გაძლიერება შესაძლებელია  მასაჟით. 

იმისთვის, რომ შევამციროთ გაზების წარმოქმნა, მსხვილფეხა ცხოველებს შიგნით 

აძლევენ 12-15გრ. იქთიოლს, ან 10-12გრ. ლიზოლს 1-2 ლიტრ წყალზე. 0,5ლტ. 

მცენარეულ ზეთთან შერეულ 15-20გრ. სკიპიდარს, 1ლტ. 1%-იან ფორმალინის 

ხსნარს. დაავადების დასაწყისში შეიძლება მივცეთ 2-3 ლტ ახალი რძეც. 

თუ გატარებულმა სამკურნალო ზომებმა ეფექტი არ მოგვცა და გვაქვს ასფიქსიის 

საშიშროება, მაშინ რეკომენდებულია ფაშვის გახვრეტა ტროაკარით. მარცხენა 

საშიმშილე არეში ამზადებენ საოპერაციო არეს და ტროაკარს ჩხვლეტენ წერტილში, 

რომელიც მდებარეობს, კუკუხოსა და უკანასკნელი ნეკნის შუა ადგილის 

შემაერთებელი ხაზის შუაში. ტვინის ანემიის თავიდან ასაცილებლად,  ტროაკარიდან 

გაზები უნდა გამოვუშვათ ნელა. თუ ტროაკარის ჰილზში დაეცო შიგთავსი, უკან 

ჩავიტანთ ტროაკარის მანდრენით. ტროაკარის ჰილზი ფაშვში შეიძლება დავტოვოთ 

არა უმეტეს 12  საათისა. მეტი დროის გასვლის შემდეგ, მან შეიძლება გამოიწვიოს 

მუცლის ფარის ანთება გახვრეტის არეში. ტროაკარის ჰილზიდანვე შეიძლება 

შევიყვანოთ  მადეზინფიცირებელი საშუალება. 
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ამის შემდეგ, ავადმყოფობის დარჩენილი სიმპტომები, შეიძლება მოვაცილოთ საკვები 

რაციონის დანიშვნით და ზოგჯერ სამკურნალწამლო ნივთიერებების მიცემითაც. 

დღე-ღამეში, ცხოველს უნდა მიეცეს მცირე რაოდენობის საკვები (სილოსი, თივა, 

შაქრის ჭარხალი), თანდათანობით კი რაციონს დაემატოს კონცენტრატები. თუ 

დუღილისა და ლპობის პროცესები გაძლიერდა, ცხოველს უნდა მიეცეს იქთიოლი, 

რეზორცინი,  ან მარილმჟავა (1-2 სუფრის კოვზი 500მლ. წყალზე). 

პროფილაქტიკა: მომვლელი პერსონალი უნდა ინფორმირდეს ადვილად აფუებადი 

საკვების მიცემის წესის შესახებ. უნდა გამოიჩინონ სიფრთხილე საკვების ერთი 

სახეობიდან მეორეზე გადასვლის დროს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ხდება მშრალი 

საკვებიდან წვნიანზე გადასვლა. არ შეიძლება ცხოველების საძოვარზე გაყვანა 

დანამულ ბალახზე, ან მალევე, წვიმის შემდეგ. ცხოველთა დარწყულება არ უნდა 

მოხდეს წვნიანი ბალახის ჭამამდე, ან  მალევე, ჭამის შემდეგ. 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები 

      ორგანიზმში სისხლის მიმოქცევის სისტემის დანიშნულებაა მიიტანოს 

უჯრედების დონემდე  ჟანგბადი, წყალი და სხვადასხვა საკვები ნივთიერებები და 

ასევე, მოაცილოს ორგანიზმს და გამოიტანოს მისგან ქსოვილოვანი ცვლის 

პროდუქტები. სისხლის მიმოქცევის სისტემა მჭიდრო ურთიერთკავშირშია 

ორგანიზმის სხვა სისტემებთან და უზრუნველყოფს მათ ნორმალურ 

ფუნქციონირებას. გული, არტერიები, ვენები და კაპილარები ერთიანდებიან 

ურთიერთმარეგულირებელი ფუნქციებით და კოორდინირდებიან ცენტრალური 

ნერვული სისტემის მიერ. 

    ორგანიზმში სისხლის მოძრაობას უზრუნველყოფს გულის კუნთის შეკუმშვა. 

ასევე, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ კაპილარები, ვენური სისხლძარღვები და 

არტერიები. 
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ყველა შინაგან არაგადამდებ სნეულებათა შორის, გულ-სისხლძარღვთა 

დაავადებებზე დაახლოებით 35% მოდის. ცხოველებში, გულ-სისხლძარღვთა 

სისტემის დაავადებები ძირითადად სხვადასხვა ინფექციური,  ინვაზიური და 

შინაგანი არაგადამდები დაავადებების გართულებებს წარმოადგენს. ისეთი 

დაავადებები, როგორიცაა: ცხენების ინფექციური ანემია, თურქული, ღორის ჭირი, 

წითელი ქარი, მოზარდეულის პარატიფი, ნუტალიოზი, პიროპლაზმოზი, 

ბაბეზიელოზი, ორგანული და მინერალური შხამებით მოწამვლა, თირკმლების, 

საშვილოსნოს, კუჭისა და ნაწლწვების ანთება, მრავალი ჩირქოვან-ნეკროზული 

პროცესები, ხშირად რთულდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებით. 

მცოხნელებში საკმაოდ ხშირად გვხვდება არატრავმული პერიკარდიტი, ტრავმული 

პერიკარდიტი, ხოლო იშვიათად აღინიშნება ენდოკარდიტი. 

არატრავმული  პერიკარდიტი 

პერიკარდიტი არის გულის პერანგის ანთება. არსებობს ტრავმული და არატრავმული 

პერიკარდიტი. 

არატრავმული პერიკარდიტი არის გულის პერანგის ანთება, რომელიც გამოწვეულია 

გულის კუნთში ფიბრინული, ან სეროზულ-ფიბრინული პროცესის განვითარებით. 

             ეტიოლოგია: არატრავმული პერიკარდიტი მეორეული წარმოშობის 

დაავადებაა და ვლინდება ორგანიზმში რომელიმე ინფექციური დაავადების 

გართულების დროს. ასეთი ინფექციები შეიძლება იყოს: ცხენების კონტაგიოზური 

პლევროპნევმონია, ნუტალიოზი, მსხვილფეხა პირუტყვის ფილტვების მმუსრავი  

ანთება, თურქული, ღორის წითელი ქარი, ჭირი, ყვავილი და მრავალი სხვა. გარდა 

ინფექციური დაავადებებისა, არატრავმული პერიკარდიტი შეიძლება გამოიწვიოს 

სეფსისურმა პროცესებმაც. პერიკარდიტი შეიძლება განვითარდეს ჩირქოვანი 

მიოკარდიტის დროს, როდესაც მასზე, პლევრიდან და ფილტვებიდან ჩირქოვანი 

პროცესი გადადის. 
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პათოგენეზი: ფიბრინული პერიკარდიტის დროს, პერიკარდიუმის სეროზულ 

საფარველზე, საწყის სტადიაში, ჩნდება ჰიპერემიის კერები. ეს ადგილები 

ჯირჯვდება და ხდება ეპითელიუმის აშრევება, რომელიც თანდათან იფარება 

ფიბრინული ნადებით. 

სეროზულ-ფიბრინული პერიკარდიტის დროს, გულის პერანგში გროვდება 

სეროზულ-ფიბრინული ექსუდატი, რომელიც აწვება გულს და აძნელებს მის 

გაგანიერებას დიასტოლის დროს. ამ დროს განსაკუთრებულ დაწოლას განიცდის 

წინაგულები და მასში შემავალი ვენური სისხლძარღვები. 

ფიბრინული, სეროზულ-ფიბრინული და ჩირქოვანი პერიკარდიტის დროს, 

პერიკარდიუმის უბნები ძალიან მტკივნეულია. ხშირდება და სუსტდება გულის 

მოქმედება. 

სიმპტომები: ცხოველის მდგომარეობა დამოკიდებულია იმ ძირითადი დაავადების 

სიმძიმეზე, რომელმაც გამოიწვია პერიკარდიტი. ადგილი აქვს ციანოზს, ვენური 

სისხლძარღვების რელიეფის გაძლიერებას, გულის შეკუმშვათა გახშირებას, 

პალპაციის და პერკუსიის დროს გულის მიდამოში ტკივილს. ღრმა პერკუსიის 

შემდეგ პულსი შესამჩნევად ხშირდება, აუსკულტაციის დროს კი ისმის 

პერიკარდიუმის ხახუნის ხმა. 

სეროზულ-ფიბრინული, ჰემორაგიული და ჩირქოვანი პერიკარდიტის დროს, რადგან 

გულის პერანგში დაგროვილია ექსუდატის დიდი რაოდენობა, ფართოვდება გულის 

მოყრუების არე. გულის ბიძგები და ტონები შესუსტებულია, პულსი მცირე ავსებისაა, 

არტერიული წნევა დასაწყისში აწეულია, შემდეგ კი ეცემა. 

მკურნალობა: პირველ რიგში ვმკურნალობთ იმ ძირითად დაავადებას, რომლის 

ფონზეც წარმოიშვა პერიკარდიტი. პერიკარდიუმში ანთებითი პროცესების 

შესამცირებლად, გულის არეზე მოქმედებენ ცივი კომპრესებით, კუნთებში შეყავთ 

პენიცილინი, ასევე ეძლევა შიგნით სულფანილამიდური და სალიცილის 
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პრეპარატები. სისხლის წნევის დაბალი მაჩვენებლის დროს, კანქვეშ უკეთებენ 

კოფეინს. თუ აღინიშნა ჰიპოვიტამინოზი და ჰიპოკალციუმი, აძლევენ შესატყვის 

ვიტამინებს და უკეთებენ კალციუმის ქლორიდის ხსნარს. 

ტრავმული პერიკარდიტი 

ტრავმული პერიკარდიტი არის ჩირქოვან-ლპობითი ანთებითი პროცესის 

განვითარება გულის პერანგში. გამომწვევი მიზეზია უცხო სხეული, რომელიც 

აზიანებს პერიკარდიტს. ავადდება ძირითადად მსხვილფეხა და წვრილფეხა 

პირუტყვი, იშვიათად ცხენი, ღორი და ძაღლი. 

ეტიოლოგია: პერიკარდიტის განვითარება სხვადასხვა ცხოველში, სხვადასხვა გზით 

ხდება. მაგალითად, ცხენებსა და ძაღლებში პერიკარდიუმი შეიძლება დაზიანდეს 

როგორც გარედან ზემოქმედებით, ისე საყლაპავში მოხვდრილი უცხო სხეულით. 

რქოსნებში დაზიანება ძირითადად ხდება ფაშვში (კონკრეტულად კი ბადურაში) 

მოხვედრილი უცხო სხეულის გამო. 

მკერდის გარეგანი ტრავმის დროს, პერიკარდიტის მიზეზი შეიძლება გახდეს  

მკერდში შემღწევი ნივთები. ასეთი შეიძლება იყოს ლითონის ან ხის საგნები. ზოგჯერ 

შეიძლება იყოს მკერდში შეუღწეველი ტრავმებიც (მაგალითად, მოტეხილი ნეკნები), 

რომლებიც ძვლის უსწორმასწორო ბოლოებით აზიანებენ პერიკარდიუმს. 

მსხვილფეხა პირუტყვში, პერიკარდიუმი, უფრო ხშირად ზიანდება ბადურიდან 

დიაფრაგმის გავლით და  პერიკარდიუმში წვეტიანი ლითონის საგნების შეღწევით. 

ასეთი საგნები ცხოველის ორგანიზმში ხვდება საკვების მიღების შემდეგ და 

გამოწვეულია მცოხნელების კვების  თავისებურებით. ცხოველი საკვებს ყლაპავს 

საკმარისი დაღეჭვის გარეშე და ხშირად უცხო სხეულებს (მავთულის ნაგლეჯებს, 

ლურსმნებს, ან ლითონის ნაჭრებს), აყოლებს საკვებთან ერთად.  

ტრავმული პერიკარდიტი ასევე ხშირია იმ მეურნეობებში, სადაც კვება 

არასრულფასოვანია და ცხოველებს აკლიათ მიკროელემენტები. 
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უცხო სხეულის მოხვედრა პერიკარდიუმში, მეტწილად განპირობებულია გულის, 

დიაფრაგმისა და ბადურის ფიზიოლოგიური ფუნქციითა და მათი ანატომიური 

მდებარეობით. როცა ბადურა იკუმშება, რათა მასში არსებული საკვები მასა 

გადაისროლოს მაჭიკის მიმართულებით,  შეკუმშვა იწვევს მასში არსებული უცხო 

სხეულის ჩაჭედვას და თუ ეს სხეული ბასრი და მჭრელია, მაშინ იხვრიტება ბადურის 

კედელი (ტრავმული რეტიკულო-პერიტონიტი). თუ გახვრეტა მიმართულია 

გულისკენ, რომელიც ბადურისგან მხოლოდ დიაფრაგმითაა გამოყოფილი, 

წინაკუჭების მომდევნო შეკუმშვისას, დეფეკაციის, ან დიაფრაგმის სუნთქვითი 

მოძრაობების დროს, ბასრი საგანი თანდათან გადაინაცვლებს დიაფრაგმაში და 

საბოლოოდ აზიანებს პერიკარდიუმს. 

პათოგენეზი: როდესაც უცხო სხეული შეიჭრება პერიკარდიუმის ღრუში, არ აქვს 

მნიშვნელობა საიდან: გარედან, საყლაპავიდან, თუ ბადურიდან, მას შეაქვს 

ორგანიზმში მიკროფლორა, რომელიც  ანთების მიზეზი ხდება. ანთება შეიძლება 

იყოს სეროზულ-ფიბრინული, ან ჩირქოვან-ლპობითი ხასიათის. 

ბასრი საგნით შეიძლება დაზიანდეს როგორც მხოლოდ გულის პერანგი, ასევე,   

მასთან ერთად დაზიანდეს გულის კუნთიც. თუ გულის კუნთი გამჭოლად გაიხვრიტა 

(მაგალითად ნემსის გადაყლაპვის შემთხვევაში), მაშინ სავსებით შესაძლებელია, რომ 

დაზიანდეს ენდოკარდიუმიც. 

პათანატომიური ცვლილებები: ტრავმული პერიკარდიტის ხანგრძლივად 

მიმდინარეობის  შემთხვევაში, ექსუდატი სქელდება და ემსგავსება  ხაჭოსებურ მასას. 

ამავე დროს, პერიკარდიუმის კედელში წარმოიქმნება შემაერთებელქსოვილოვანი 

გასქელებები, ერთმანეთთან ხორცდება ეპიკარდიუმისა და პერიკარდიუმის, 

დიაფრაგმის, პლევრის და შუასაყარის სეროზული შრეები. გულს შემოეკვრება 

ფიბროზულქსოვილოვანი სქელი შრე, რომელიც დაფარულია ჩირქით, ან 

ფიბრინულ-ხაჭოსებრი მასითა და სეროზული ექსუდატით ავსებული 

მრავალრიცხოვანი კერებით. 
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გულის პერანგში, ასეთი დიდი რაოდენობით ექსუდატის და გაზების დაგროვება, 

იწვევს გულის დიასტოლურ მოდუნებას, რაც გამოვლინდება სისხლის მიმოქცევის 

დიდ წრეში ვენური შეგუბებებით. შეგუბების ასეთი კერები განსაკუთრებით 

გამოხატულია  კისრის, გულმკერდისა და თავის მიდამოში. 

 პროცესის განვითარებასა და გაღრმავებასთან ერთად, თანდათანობით ვითარდება 

გულის უკმარისობა და ირღვევა ჰემოდინამიკა (სისხლის მიმოქცევა). სისხლში 

მუდმივად არსებული ჩირქოვან-ლპობითი ანთების პროდუქტები, იწვევს 

ინტოქსიკაციას და ცხელებას. 

პათანატომიური გაკვეთის დროს, პერიკარდიუმის ღრუში პოულობენ უცხო სხეულს, 

თუმცა არის შემთხვევები, როცა მას ვერ ნახულობენ, რადგან შეიძლება 

გადაინაცვლოს ბადურაში, ან ღრმად შეაღწიოს გულმკერდის ღრუში, მკერდის 

კანქვეშა ქსოვილში, ფილტვებში, ხოლო თუ მავთული წვრილია, ის შეიძლება 

დაიშალოს ნამცეცებად. 

კლინიკური ნიშნები: მსხვილფეხა ცხოველებში, ტრავმული პერიკარდიტი, 

ჩვეულებრივ, თან ახლავს ტრავმულ რეტიკულო-პერიტონიტს. გულის მიდამოში 

ჩნდება ტკივილი, რაც გამოიხატება კუნთების ტონუსის დაქვეითებით, მოძრაობის 

შეზღუდვით, რეფლექსების შესუსტებით. დაწოლის, ადგომის, დეფეკაციის ან 

მოშარდვისას, ცხოველი კვნესის, ერიდება მკვეთრ მოსახვევებს და უჭირს 

დაღმართზე ჩასვლა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველი დათრგუნულია, ის იშვიათად წვება. მადა და 

წველადობა დაქვეითებული აქვს, ცოხნა გაიშვიათებული, ან შეწყვეტილი, ფაშვი 

ხშირად გაბერილია გაზებით. პერკუსია ფაშვის ზედა ნაწილში იძლევა ტიმპანურ 

ბგერას, ხოლო ქვედა ნაწილში - ყრუს. 

პულსი ხშირდება (130 და მეტი წუთში), ხოლო ცხოველის მოძრაობისას - უფრო 

მეტად. გულის მიდამოში პერკუსიის დროს, ცხოველი გამოხატავს ტკივილს, 
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რომელიც ზევით, დიაფრაგმის ხაზის მიმაგრების ადგილისკენ ვრცელდება. 

პერიკარდიუმში თხიერი ექსუდატისა და გაზების არსებობის გამო,  გულის ზედა 

ნაწილში ისმის ტიმპანიური ბგერა. 

როგორც ტრავმული, ისე არატრავმული პერიკარდიტის დროს, დაავადების საწყის 

სტადიაზე, გულის მიდამოში, მოისმინება ხახუნის ხმა, თუმცა როგორც კი გულის 

პერანგში წარმოიქმნება ჩირქოვან-ლპობითი ანთება და მასში თხიერი ექსუდატი 

დაგროვდება, ხახუნის ხმა წყდება. აუსკულტაციით, განსაკუთრებით ჩასუნთქვისას, 

ისმის  ჭყაპუნის ხმა. 

გაჭიანურებული პროცესის დროს, როცა უკვე გაჩნდება ფიბროზული ჩანაზარდები 

და პერიკარდიუმი  მნიშვნელოვნად სქელდება, ხმაური აღარ მოისმინება, გულის 

ბიძგები  არ შეიგრძნობა, გულის ტონები შესუსტებულია, პულსი ხშირია, ძაფისებრია 

და ძნელად შესაგრძნობი. 

პერიკარდიუმის ფიბროზული გასქელებისა და გამკვრივების დროს, ძნელდება 

ვენური სისხლის მიმოქცევა საუღლე ვენებიდან, ამიტომ ვენები დაბერილი და 

დაჭმულია. ამავდროულად, ძნელდება ლიმფის მიმოქცევაც, რაც იწვევს კანქვეშა 

ქსოვილების  შეშუპებას. მცირდება არტერიული და იზრდება ვენური წნევა, სისხლის 

ნაკადის სიჩქარე ნელდება, ლორწოვანი გარსები ციანოზურია. 

გული მოცულობაში იზრდება და ნაწილობრივ აწვება ფილტვებს, რაც იწვევს 

გახშირებულ და ზერელე სუნთქვას. ცხოველი ახველებს მოკლედ და მტკივნეულად.         

თანმხლები მოვლენები ვითარდება კუჭნაწლავშიც. დამახასიათებელია წინა კუჭების 

ჰიპოტონია და ატონია, ნაწლავის შიგთავსი ჩერდება და ვითარდება ყაბზობა, თუმცა 

ძალიან იშვიათად, შეიძლება ფაღარათიც განვითარდეს. შარდის გამოყოფა და 

დეფეკაცია იშვიათდება და მტკივნეულია. 
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დიაგნოზი: ისმება ანამნეზის, კლინიკური ნიშნების და სპეციალური მეთოდებით 

გამოკვლევის საუძველზე. მთავარი სიმპტომი, რაც მიგვანიშნებს დაავადებაზე, 

არის ხახუნის და ჭყაპუნის ხმა, მტკივნეულობა გულის არეში, მისი 

საზღვრების გადიდება, ტაქიკარდია, ვენური შეგუბება (განსაკუთრებით 

საუღლე ვენებში), ვენური სისხლის წნევის მკვეთრი აწევა და არტერიული 

წნევის შემცირება. რენტგენოსკოპიით ადგენენ ტრავმული 

პერიკარდიტისთვის დამახასიათებელ სიმპტომებს: გულის ჩრდილის 

გადიდებას და უძრაობას, პერიკარდიუმის ზედა ნაწილის განათებას. 

დიფერენციული დიაგნოზი: ტრავმული პერიკარდიტი უნდა განვასხვავოთ 

ფიბრინული პლევრიტისგან. (პლევრის ხახუნის ხმა დაკავშირებულია 

სუნთქვის ფაზებთან). 

მკურნალობა: ნაკლებად ეფექტურია. ცხოველს უნიშნავენ ადვილად მოსანელებელ 

საკვებს, გულის მოქმედების გასაძლიერებლად უნიშნავენ კოფეინს და 

გლუკოზას. ზუსტი დიაგნოზის დადგენის შემდეგ ცხოველს კლავენ და 

იყენებენ სახორცედ. თუ განსაკუთრებული ჯიშის ცხოველთან გვაქვს საქმე, 

დაავადების საწყის სტადიაზე შეიძლება ოპერაციული ჩარევა. 

პროფილაქტიკა: ყველანაირად გავფრთხილდეთ, რომ ცხოველის საკვებში არ 

მოხვდეს უცხო, ბასრი სხეული. 

ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები 

                   ცხოველის ორგანიზმსა და გარემოს შორის არსებობს მუდმივი კავშირი, 

რომელიც ხორციელდება ჰაერის, წყლის და საკვების მეშვეობით. ანუ, 

ცხოველისთვის, ისე როგორც ყველა ცოცხალი არსებისთვის, დამახასიათებელია 

ნივთიერებათა ცვლა. 
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ნივთიერებათა ცვლის პროცესში, ორგანიზმი გარემოდან ითვისებს სხვადასხვა 

ნივთიერებებს, რომლებიც აუცილებელია მისი სასიცოცხლო პროცესების 

უზრუნველყოფისთვის. ეს ნივთიერებები ორგანიზმში განიცდიან ღრმა 

ცვლილებებსა და ქიმიურ ნაერთებად გარდაქმნას. ამას ორგანიზმის მიერ   

ნივთიერებათა  შეთვისება,  ანუ ასიმილაცია ეწოდება. 

 შეთვისებული ნივთიერებანი ორგანიზმში არ რჩება ისეთი სახით, როგორითაც 

შეითვისებიან, ისინი მუდმივად განიცდიან დაშლას და გამოყოფენ ენერგიას 

სითბური, მექანიკური, ქიმიური და სხვა სახით. დაშლის დროს გამოყოფილი 

პროდუქტები გამოიყოფა გარემოში. ამ პროცესს დისიმილაცია ეწოდება.  

 ამრიგად, ნივთიერებათა ცვლა ორგანიზმში, ორი საპირისპირო ქმედების, 

ასიმილაციისა და დისიმილაციის  ერთიანობაა, რომელიც მიმართულია ცოცხალი 

ორგანიზმის მუდმივი  განახლებისა და თავდაცვისკენ. 

 ორგანიზმში, ნივთიერებათა ცვლას უზრუნველყოფს ბიოქიმიური რეაქციები, 

რომლებიც ხდება ფერმენტებისა და ჰორმონების უშუალო მონაწილეობით. ასევე, 

ძალიან დიდ როლს ასრულებს ვიტამინების და მინერალური ნაერთების (მიკრო და 

მაკროელემენტები) მონაწილეობა. 

ნივთიერებათა ცვლის მოწესრიგება ორგანიზმში ხორციელდება ნერვული სისტემის 

მიერ. უჯრედის დონეზე მისული იმპულსები, იწვევენ ცვლის პროცესებს. 

ნივთიერებათა ცვლის მოშლა ცხოველის ორგანიზმში არის  ყოველი პათოლოგიური  

პროცესის საფუძველი. არც ერთი დაავადება, რომელიც მიმდინარეობს ცხოველის 

ორგანიზმში, არ ხდება ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის გარეშე, ამიტომ, 

ნებისმიერი დაავადება განიხილება არა როგორც რომელიმე ერთი ორგანოს, არამედ 

მთელი ორგანიზმის პათოლოგია. 

   სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებსა და ფრინველებში, ნივთიერებათა ცვლის 

დარღვევის ერთ-ერთ ძირითად მიზეზად ითვლება მათი არასრულფასოვანი კვება. 
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ორგანიზმს სჭირდება ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლების, მინერალური 

ნივთიერებების და ვიტამინების დაბალანსებული რაოდენობა. მათი სიჭარბე, ან 

ნაკლებობა, ორგანიზმში იწვევს ნივთიერებათა ცვლის დარღვევას. 

   ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის მიზეზი შეიძლება გახდეს აგრეთვე ცხოველთა 

შენახვის  არასრულფასოვანი პირობები, ისეთი, როგორიცაა: გარემოს ტემპერატურა, 

ტენიანობა, ცხოველთა სადგომებში მავნე აირების არსებობა, სინათლის ნაკლებობა, 

მოციონის უქონლობა, ცხოველთა გადაჭარბებული ექსპლუატაცია მუშაობის დროს 

და სხვა. 

     ნივთიერებათა ცვლის მოშლა შეიძლება გამოიხატოს საზრდო ნივთიერებების 

ჭარბ დაგროვებაში, ან მათ არასაკმარის შეთვისებაში, მათი გარდაქმნის ხასიათის 

შეცვლაში. დარღვევის დროს შეიძლება ორგანიზმში წარმოიქმნას ნივთიერებათა 

ცვლის ისეთი პროდუქტები, რომლებიც ნორმალური ნივთიერებათა ცვლის დროს არ 

წარმოიქმნება. 

    ცხოველებში, ნივთიერებათა ცვლის მოშლას, ძირითადად ცხოველების ბაგური 

შენახვის პირობებში აქვს ხოლმე ადგილი და დიდ ეკონომიურ ზარალს იწვევს. 

მცირდება რძის, ხორცის და ბეწვის პროდუქტიულობა, მუშაობისა და აღწარმოების 

უნარი, ფერხდება მოზარდეულის ზრდა-განვითარება და არა იშვიათად მთავრდება 

ცხოველის სიკვდილით. 

   ყველა სახის შინაგან არაგადამდებ დაავადებათა შორის, ნივთიერებათა ცვლის 

მოშლას 30-45 % უჭირავს. 

მერძეული ფურების აცეტონემია (აციდოზი) 

აცეტონემია, ანუ აციდოზი, ძირითადად დამახასიათებელია მაღალპროდუქტიული 

ფურებისთვის. 
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   დაავადება ხასიათდება ნივთიერებათა ცვლის ღრმა მოშლით, სისხლსა და 

ქსოვილებში კეტონური სხეულების დაგროვებით და ამოსუნთქულ ჰაერთან, 

შარდთან და რძესთან ერთად აცეტონის გამოყოფით. 

დაავადება ხშირად ემართებათ ახალგაზრდა ფურებს (4-9 წლის), ხბოს მოგებიდან 

პირველი 20-40 დღის შემდეგ, ზოგჯერ უფრო გვიანაც და არის შემთხვევები, როცა 

თავს იჩენს ხბოს მოგებამდე 5-15 დღით ადრე. 

   აცეტონემია (აციდოზი), ჩნდება ცხოველთა ბაგური შენახვის პირობებში.  

დაავადება ზოგჯერ მასიურად აავადებს საუკეთესო მეწველ ფურებს და იწვევს მათ 

გამოწუნებას, ან სიკვდილს. აღნიშნული დაავადება სხვადასხვა სახელით არის 

ცნობილი: ღვიძლის ქრონიკული პუერპერალური დისტროფია, მშობიარობის 

შემდგომი ეკლამფსია, ქრონიკული კუჭისმიერი მოუნელებლობა, 

დამაუძლურებებლი კუჭისმიერი მოუნელებლობა, ლაქტაციური ტეტანია, კეტოზი, 

ცილოვანი ინტოქსიკაცია, ცილოვანი აუტოინტოქსიკაცია და მერძეული 

ალიმენტური ტოქსემია. 

           ეტიოლოგია: ძირითადი გამომწვევი მიზეზი ამ დაავადებისა, არის ცილებითა 

და ცხიმებით მდიდარი საკვების უხვი, სისტემატური, ან ერთბაშად უხვი მოხმარება 

მერძეული ფურების მიერ. ავადმყოფობა ჩვეულებრივ იმ ფურებში შეინიშნება, 

რომლებიც ჭარბი რაოდენობით იღებენ მშრალ კონცენტრატებს (განსაკუთრებით 

კოპტონს) და ლუდის ხოტს და ამავე დროს, მათ რაციონში მცირე რაოდენობითაა 

წარმოდგენილი წვნიანი და უხეში საკვები. დაავადების ხელშემწყობია ხანგრძლივი 

ბაგური შენახვა, მოციონის უქონლობა, წინაკუჭების ატონია, ღვიძლის დაავადებები 

და კვების სისტემის ორგანოთა აშლილობა. 

        პათოგენეზი: ფაშვში ირღვევა ფერმენტაციული პროცესები და იცვლება 

მქროლავი ცხიმოვანი მჟავების თანაფარდობა, რაც გამოიხატება ერბომჟავას 

მომატებასა და პროპიონმჟავას შემცირებაში. მიჩნეულია, რომ  პროპიონმჟავა არის 
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გლუკოზის წარმოქმნის წყარო ორგანიზმში. ამის შედეგად ირღვევა საკვების 

მონელების პროცესი, ცილების და ვიტამინების სინთეზი ფაშვში, იზრდება ცილების 

დაშლის პროდუქტთა რაოდენობა, ნაწლავებში ჩნდება ლპობითი პროცესები. 

ნაწლავებიდან მოხვედრილი ტოქსიკური ნივთიერებები და ცილის დაშლის 

პროდუქტები არღვევენ ტვინის, ღვიძლის და თირკმლების ფუნქციებს, რაც იწვევს 

ორგანიზმის მჟავა-ტუტიანობის წონასწორობის, ნახშირწყლოვანი, ცხიმოვანი, 

ვიტამინური და მინერალური  ნივთიერებების ცვლის მოშლას. 

ცხიმოვანი ცვლის მოშლა გამოიხატება კეტონური სხეულების გაძლიერებულ 

წარმოქმნაში. ჭარბი და გამოუყენებელი კეტონური სხეულები გადადიან სისხლში, 

შემდეგ კი გამოიყოფიან ამოსუნთქულ ჰაერთან, შარდთან და რძესთან ერთად. 

თუმცა, რადგან ცილის დაშლის პროდუქტები ორგანიზმში უფრო მეტი 

რაოდენობითაა, ვიდრე ისინი მოიხმარებიან, ან გამოიყოფიან, ხდება მათი გადასვლა 

სისხლსა და ქსოვილებში. შესაბამისად, იწვევენ ნერვული სისტემისა და სხვა 

სასიცოცხლო ორგანოების ფუნქციურ დარღვევებს, მათ შორის  ღვიძლის ცხიმოვან 

გადაგვარებას. ღვიძლი კარგავს კაროტინის შეთვისების უნარს, რის შედეგადაც 

ვითარდება ენდოგენური წარმოშობის A ავიტამინოზი, იცვლება სხვა ვიტამინების 

ცვლაც. ორგანიზმში ირღვევა კალციუმის და ფოსფორის ცვლაც, რაც 

ოსტეოდისტროფიის წარმოშობას განაპირობებს. ნივთიერებათა ცვლის მოშლა 

აისახება ცხოველთა აღწარმოებაზეც და ხდება საკვერცხეებში ცისტების განვითარება. 

ცხოველი გამჭლევდება  და ნაწილობრივ, ან მთლიანად კარგავს პროდუქტიულობას. 

   პათანატომიური სურათი: ღვიძლი მოცულობაში გადიდებულია, განაჭერზე 

შეცვლილია მისი სურათი, გულის კუნთი და თირკმლის პარენქიმა 

გადაგვარებულია, აღინიშნება საკვერცხეების ცისტები. კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში 

შეიმჩნევა კატარული პროცესები. 

კლინიკური ნიშნები: ცვლილება, რაც უპირველესად შესამჩნევია ავადმყოფობის 

დასაწყისში,  არის საჭმლის მომნელებელი ფუნქციის მოშლა და მადის შემცირებაში 
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გამოიხატება. ზოგჯერ მადა გაუკუღმართდება, ანუ ცხოველი ჭამს ცუდ, ან საკვებად 

უვარგის საგნებს, მაგალითად: დაბინძურებულ ქვეშსაფენს, ლოკავს ბაგას ან 

კედლებს. მოგვიანებით მადა საერთოდ ეკარგება, წყდება ცოხნაც. ვითარდება 

წინაკუჭების ატონია და ნაწლავთა პერისტალტიკის შემცირება, რასაც მოჰყვება 

ყაბზობა, ხოლო შემდეგ -  ფაღარათი. ფეკალური მასა მშრალია, მკვრივია და აქვს 

ლორწოს მინარევები, არასასიამოვნო სუნით. შარდის გამოყოფა გახშირებულია, 

სხეულისა და კანის საფარველის ტემპარატურა ნორმალურია.  მძიმე შემთხვევის 

დროს ტემპერატურა დაქვეითებულია, ბეწვის საფარველი აბურძგნული, კანის 

ელასტიურობა კი - დაქვეითებული. კანზე ჩნდება უბალნო, მოტიტვლებული 

უბნები. პირის ღრუს ლორწოვანი გარსი და კონიუნქტივა მკრთალი ვარდისფერია და 

დაჰკრავს მოყვითალო ელფერი. დახმარების გაუწევლობის შემთხვევაში ცხოველი 

გამჭლევდება და იღუპება. 

   ავადმყოფი ცხოველი აგზნებულია, ფური ყურადღებით აკვირდება ყველაფერს, რაც 

გარშემო ხდება, ცდილობს აეშვას, ავიდეს კედელზე ან ბაგაზე. თვალები 

გაფართოებული აქვს და უბრწყინავს. ზოგჯერ ადგილი აქვს კუნთების ფიბრილურ 

კანკალს, ხანმოკლე კრუნჩხვებს, საღეჭი კუნთების სპაზმს. მოგვიანებით აგზნება 

იცვლება დათრგუნვით, სისუსტით, ნერვულ-კუნთოვანი ტონუსისა და რეფლექსური 

აგზნებადობის დაქვეითებით, ხშირად ადგილი აქვს უკანა კუდურების დამბლას. 

როცა ცხოველი ცდილობს ადგომას, იღებს მჯდომარე ძაღლის პოზას. ხშირად 

ინაცვლებს ერთი ფეხიდან მეორეზე, სიარული უჭირს და ხშირად წევს, თავი უდევს 

გულმკერდზე (ჰგავს სამშობიარო პარეზის ფორმას). 

   დაავადების ბოლო სტადიაში ვითარდება კომატოზური მდგომარეობა. 

ცვლილებებია გულ-სისხლძარღვთა სისტემაშიც: გულის ტონები სუსტდება, ზოგჯერ 

ისმის პირველი ტონის გაორება. პულსი სუსტია და გახშირებული 80-100-მდე 

წუთში. არტერიული წნევა ხშირად დაქვეითებულია: მაქსიმალურია 85-95 და 

მინიმალური - 30მმ. ვერცხლისწყლის სვეტისა. 
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   ხშირად აღინიშნება ძვლებისა და სახსრების მტკივნეულობა, კოჭლობა, ჩლიქების 

დეფორმაცია და კუდის მალების დარბილება, რაც ოსტეოდისტროფიის 

მაჩვენებელია. მკვეთრად მცირდება ლაქტაცია, რძე ქაფდება, მასში აწეულია 

მჟავიანობა და შემცირებულია რძის შაქრის რაოდენობა, დიდი რაოდენობით შეიცავს 

კეტონურ სხეულებს, რაც აძლევს მას მწარე გემოს და აცეტონის სუნს. ამიტომ ასეთი 

რძის გამოყენება არ შეიძლება, საკვებად უვარგისია. ავადმყოფობის მიუხედავად, 

ზოგიერთი ფური დიდხანს ინარჩუნებს ლაქტაციის უნარს, რაც საბოლოოდ მის 

გამჭლევებას იწვევს . 

ავადმყოფი ცხოველის შარდი უფეროა, იშვიათად კი  მასში იმატებს ბილირუბინი და 

შარდს მუქი ჩალის ფერი ეძლევა, შეიცავს დიდი რაოდენობით ცილას, და კეტონურ 

სხეულებს. 

გამოჯანმრთელების შემდეგ, ასეთი ფურების უმრავლესობა  უნაყოფო რჩება. 

მიმდინარეობა: დაავადების მსუბუქი მიმდინარეობის შემთხვევაში, თუ 

მკურნალობაც დროული იქნა, დაავადება დიდხანს არ გრძელდება და ცხოველი 

გამოჯანმრთელდება  5-19 დღის განმავლობაში. 

მძიმე შემთხვევის დროს, დაავადება გრძელდება 2-3 თვეს და მთავრდება 

ლეტალობით, ან ცხოველის გამოწუნებით, რაც იძულებით დაკვლას ექვემდებარება. 

დიაგნოზი: გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ანამნეზს, კლინიკურ სიმპტომებს და 

აცეტონის არსებობას ამოსუნთქულ ჰაერში, რძეში, სისხლსა  და  შარდში. ზოგჯერ ეს 

დაავადება თან ერთვის მშობიარობის შემდგომ პარეზს და დიაგნოზის დასმა ჭირს. 

დიფერენციული დიაგნოზი: უნდა გამოითიშოს წინა კუჭების  ატონია, სამშობიარო 

პარეზი, ლოკვა, ოსტეომალაცია და თავის ტვინის ანემია. 

ამ დაავადებისას წარმოშობილი ნერვული სიმპტომები დიფერენცირებული უნდა 

იქნას მენინგიტისა და ენცეფალიტისგან. 
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მკურნალობა: პირველ რიგში აუცილებელია მოცილდეს დაავადების გამომწვევი 

მიზეზი. უნდა მოწესრიგდეს ცხოველის კვება. გამოითიშოს ცილებით და ცხიმებით 

მდიდარი საკვები. სამკურნალო ულუფა ითვალისწინებს ადვილად მოსანელებელ 

ნახშირწყლოვან საკვებს: ბალახს, სიმინდის სილოსს, შაქრის ჭარხალს, თალგამს, 

სტაფილოს, კარტოფილს, კარგი თივას. ულუფას უმატებენ მინერალურ საკვებს: 

სუფრის მარილს, ცარცს, ძვლის ფქვილს,  A  და  D  ვიტამინებს. 

მკურნალობა უნდა წარვმართოთ ისე, რომ სისხლში მოიმატოს შაქრის შემცველობამ. 

ამისათვის საჭიროა: ყოველღე, ან დღეგამოშვებით, ვენაში შევუყვანოთ 200-400მლ. 

გლუკოზის 20-40%-იანი ხსნარი, რამოდენიმე დღის განმავლობაში, გლუკოზის 

დიდი დოზების შეყვანის დროს (2ლტ. 40%-იანი გლუკოზის ხსნარი), სასურველია 

ერთდროულად კუნთებში 200-300 ერთეული ინსულინის შეყვანა, გარდა ამისა, 

შეიძლება მიეცეს შიგნით 300-500 გრამი შაქარი, ან წყალში გახსნილი შაქრის ბადაგი. 

კარგ ეფექტს იძლევა 20,0 კალციუმის გლუკონატის  მიცემაც. 

  აციდოზის შესამცირებლად, უნიშნავენ 50,0 ნატრიუმის ბიკარბონატს, 100 კგ. 

ცოცხალ წონაზე, სასმელ წყალთან ერთად, ორ მიღებაზე, ან ვენაში - 2%-იანი ხსნარის 

სახით, 200-300 მლ. ოდენობით. 

გულის მოქმედების გასაუმჯობესებლად და ცენტრალური ნერვული სისტემის 

მოსაწესრიგებლად, კანქვეშ შეჰყავთ 4-6გრ. კოფეინი, 1-2 გრ. კარდიაზოლი, ან სხვა 

საგულე საშუალებები. 

პროფილაქტიკა: დიდი მნიშვნელობა აქვს ცხოველის სწორ კვებას, მათი შენახვის 

პირობებს და მეწველი ფურების სწორ ექსპლუატაციას. ცხოველს ულუფის 

შედგენისას, უნდა შევუზღუდოთ ზედმეტი ცილებითა და ცხიმებით მდიდარი 

საკვები. კვება უნდა უზრუნველვყოთ საკმარისი რაოდენობის მწვანე და წვნიანი 

საკვებით, კარგი ხარისხის უხეში საკვებით, ძირხვენეულით და მინერალური 

ნივთიერებებით. 
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   დაავადებული ფურების გამოსავლენად, პერიოდულად უნდა ჩატარდეს 

დისპანსერიზაცია და ყველა ფურის გამოკვლევა, რათა არ გამოგვრჩეს 

უყურადღებოდ ავადმყოფი ცხოველები. 
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შინაგანი არაგადამდები
დაავადებები

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



•გეგმა,რომლითაც ხდება არაგადამდები 

დაავადებების კვლევა.

•დაავადების ეტიოლოგია

•დაავადების განვითარება-პათოგენეზი

•პათანატომიური კვლევა

•კლინიკური ნიშნები-სიმპტომატიკა

•დაავადების პროგნოზი



•დიაგნოზი

•დიფერენციული დიაგნოზი

•მკურნალობის შემუშავება

•დაავადების პროფილაქტიკა

•დაავადების პირველადი და მეორეული 

ნიშნები



•გამოკვლევის მეთოდები:

•კლინიკური

•ინსტრუმენტალური

•ლაბორატორიული

•ზოგადი თერაპიის საფუძვლები:

•დიეტოთერაპია

•ფიზიოთერაპია

•ფარმაკოთერაპია



•მასტიმულირებელი  და  

დამარეგულირებელი მეთოდები

•ზოგადი თერაპიის საფუძვლები

•თერაპიის მეთოდები:

•მიზეზობრივი,  ანუ ეტიოტროპული თერაპიის 

გამოყენების  წინაპირობები

•პათოგენეზური თერაპიის გამოყენების  

წინაპირობები.

•სიმპტომატური და  მიზეზობრივი თერაპია



პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

თერაპიის  ეფექტურობას:

• სწორი დიაგნოზის დადგენა

• დაავადების მიზეზების გარკვევა

• პათოგენეზის გამოკვლევა

• ძირითადი და თანმხლები დაავადებები

• სამკურნალო მეთოდების და საშუალებების 

სწორად შერჩევის მნიშვნელობა



•დროული მკურნალობის უპირატესობანი
•გარემო პირობების დიდი მნიშვნელობა  
ცხოველის განკურნებაში
•მკურნალობა სულფანლამიდებით,მათი 
მოქმედების მექანიზმი
•სულფანილამიდების გამოყენების წესები
•სულფანილამიდების ორგანიზმში შეყვანის 
გზები
•მკურნალობა ანტიბიოტიკებით,მათი 
მოქმედების მექანიზმი
•ანტიბიოტიკების ორგანიზმში შეყვანის 
გზები



• ანტიბიოტიკების უპირატესობანი ქიმიურ 

პრეპარატებთან შედარებით

•საკვები ანტიბიოტიკები,მათი როლი 

მოზარდეულის ზრდის პროცესში



მსხვილფეხა ცხოველი  37,5 -- 39,5 50--80 12--25

მსხვილფეხა მოზ არდი  38,5 -- 40,0 120--160 30--70

ცხვარი   და  თხა 38,5 --40,0 70 --80 16--30

ბატკანი  და თიკანი 38,5 -- 41,0 145 -- 240 70--90

კამეჩი 37,0 -- 38,5 36 --60 10--20
ცხენი 37,5 -- 38,5 24 --42 8--16

კვიცი 37,5 -- 39,0 80 - -120 70--84
ღორი 38,0 -- 40,0 60 --90 15--20

გოჭი 39,0 -- 40,5 205- -250 70--88

ძაღლი(დიდი  ზ ომის) 37,5 -- 39,0 70 --80 10--20

ძაღლი(პატარა ზ ომის) 38,0 -- 39,5 80 --120 15--30
ლეკვი 38,0 --39,5 180 --200 40--50

კატა 38,0 -- 39,5 110 -- 130 20--30
ქათამი 40,5 -- 42,0 120 -- 150 12--30

ცხოველი ს  სახეობა სხეუ ლი ს  ტ ემპერატ უ რა

სი ხში რე  1 წუ თ ში

პუ ლსი სუ ნთქვა



საჭმლის მომნელებელი სისტემის    

დაავადებათა გამომწვევი მიზეზები:

•ცხოველთა მოვლა-შენახვის პირობები

•ცხოველთა ცუდი კვება 

•ცხოველთა კვებაში დაშვებული შეცდომები

•ინფექციური დაავადებები

•ინვაზიური დაავადებები

•ორგანოთა  დაავადებების გავლენა კუჭ-

ნაწლავის სისტემის დაავადებებზე



სტომატიტი 

• პირველადი და მეორეული სტომატიტები

•სტომატიტის მიმდინარეობის ფორმები:

•კატარული

•ვეზიკულური

•წყლულოვანი

•აფთოზური

•დიფტერიული

•ფლეგმონური 



•სტომატიტის სიმპტომები

•სტომატიტის მიმდინარეობა

•სტომატიტის მკურნალობა

•პროფილაქტიკური ღონისძიებანი



ფარინგიტი

•ფარინგიტის ფორმები, მათი დახასიათება.

•კატარული, კრუპოზული, დიფთერიული

•წყლულოვანი, ფლეგმონოზური

•დაავადების  ეტიოლოგია, პათოგენეზი,

•სიმპტომები,  მიმდინარეობა,  დიაგნოზი,

•მკურნალობა, პროფილაქტიკური 

ღონისძიებანი  



ხახის დამბლა

•დაავადების ეტიოლოგია, მისი გამომწვევი 

მიზეზები

•დაავადების პათოგენეზი

•კლინიკური ნიშნები

•დიაგნოზი

•მკურნალობა



საყლაპავი მილის დაცობა

•დაავადების ეტიოლოგია

•დაავადების პათოგენეზი

•დაავადების კლინიკური ნიშნები,  

სიმპტომატიკა

•დაავადების მიმდინარეობა

•დაავადების დიაგნოზი

•მკურნალობა

•პროფილაქტიკა



წინაკუჭების მწვავე ჰიპოტონია და ატონია

•დაავადების ეტიოლოგია,  გამომწვევი   

მიზეზები

•დაავადების პათოგენეზი

•პათანატომიური ცვლილებები

•კლინიკური ნიშნები

•დიაგნოზი

•მკურნალობა

•დაავადების პროფილაქტიკა



ფაშვის მუსკულატურის პარეზი, ფაშვის   

გადავსება

•დაავადების ეტიოლოგია

•დაავადების პათოგენეზი

•პათანატომიური ცვლილებები

•კლინიკური ნიშნები

•დიაგნოზი

•მკურნალობა

•პროფილაქტიკური ღონისძიებანი



ფაშვის მწვავე ტიმპანია

•დაავადების ეტიოლოგია

•დაავადების პათოგენეზი

•პათანატომიური ცვლილებები

•კლინიკური ნიშნები

•დიაგნოზი

•მკურნალობა

•პროფილაქტიკური ღონისძიებანი



გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები

•სისხლის მიმოქცევის როლი  

ორგანიზმში,მისი მოქმედების მექანიზმი

•არატრავმული პერიკარდიტი

•დაავადების ეტიოლოგია

•დაავადების პათოგენეზი

•კლინიკური ნიშნები 

•დაავადების მკურნალობა



ტრავმული პერიკარდიტი

•დაავადების ეტიოლოგია

•დაავადების პათოგენეზი

•პათანატომიური ცვლილებები

•კლინიკური ნიშნები

•დიაგნოზი

•დიფერენციული დიაგნოზი

•მკურნალობა და პროფილაქტიკა



ტრავმული პერიკარდიტის დიაგნოსტირება



მინდაოს არეს გამოკვლევა



ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები

•ნივთიერებათა ცვლის მნიშვნელობა    

ორგანიზმში

•ასიმილაციის და დისიმილაციის პროცესი

•ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის 

მიზეზები



მერძეული     ფურების      აცეტონემია

(აციდოზი)

•დაავადების გამომწვევი მიზეზები

•დაავადების ეტიოლოგია და  პათოგენეზი

•პათანატომიური ცვლილებები

•კლინიკური ნიშნები

•დაავადების მიმდინარეობა

•დიაგნოზი და დიფერენციული დიაგნოზი

•მკურნალობა და პროფილაქტიკა
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შინაგანი არაგადამდები დაავადებები 

სემინარის მონაწილეების მიერ შესავსები კითხვარი 
 

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 ____   _________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 

1. მიზეზობრივი  თერაპია  გამოიყენება:  
  ა) როდესაც დაავადება  უკვე არსებობს ორგანიზმში 
  ბ) როდესაც დაავადება ჯერ არ არის,მაგრამ სასურველია პროფილაქტიკა 
 

2. პათოგენეზური  თერაპია  გამოიყენება: 
 ა)როდესაც დაავადების გამომწვევის მოქმედება შეწყდა ორგანიზმში  
 ბ)როდესაც გამომწვევი ჯერ ისე მოქმედებს ორგანიზმზე  
 

3. რას  ეწოდება  სიმპტომატური  თერაპია? 
    ა) არარადიკალური ოპერაციული თერაპიას 
    ბ)ფიზიოთერაპიას 
    გ)ფარმაკოთერაპიას 
    დ)ყველას ერთად 
 

4. რა  არის  მიზეზობრივი  თერაპია? 
      ა) მკურნალობა სპეციფიკური ბიოპრეპარატებით 

            ბ) მკურნალობა ანტიბიოტიკებით 
            გ)მკურნალობა ფიტონციდებით 
            დ)ქიმიოთერაპია 
            ე)ყველა ერთად 

 
5. სტრეპტოციდი  მიეკუთვნება: 

ა) ანტიბიოტიკების ჯგუფს 
     ბ) სულფანილამიდების ჯგუფს 
 

6. სულფანილამიდები: 
            ა) პირდაპირ მოქმედებენ ბაქტერიებზე 

    ბ) ხელს უწყობენ ორგანიზმში მეტაბოლიზმის მოწესრიგებას 
 

7. ჯანმრთელი  ცხვრის  სხეულის   ნორმალური  ტემპერატურაა: 
   ა) 37,5-39,5 

             ბ) 37,0-38,0 
   გ)39,0040,5 
   დ)38,5- 40,0  
 

8.  საკვები  ანტიბიოტიკები  მოზარდებში: 
            ა) ებრძვიან დაავადების აღმძვრელს 

  ბ) ხელს უწყობენ საკვების უკეთ ათვისებას 
  გ)ასტიმულირებს ზრდის პროცესს 
  დ)ყველა ერთად 
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9. შეიძლება თუ არა, საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადება გამოიწვიოს რაციონის 
ცუდმა  კომბინაციამ? 

ა)დიახ 
ბ)არა  

 
10. შეიძლება  თუ  არა  კუჭ-ნაწლავის  დაავადების  გამომწვევი  მიზეზი   იყოს  ინვაზია? 
ა) დიახ 
ბ) არა 
 

11.შეიძლება  გულის  დაავადებამ  გამოიწვიოს  პათოლოგიური  პროცესი  კუჭ-ნაწლავის   
      სისტემაში? 

         ა)დიახ 
         ბ) არა 

 
12.რომელი  სახის  სტომატიტია  უფრო  მეტად  გავრცელებული? 
ა) ვეზიკულური 
ბ)ფლეგმონური 
გ)კატარული 

  დ)აფთოზური 
      13.ფარინგიტი  არის: 

  ა) პირის ლორწოვანი გარსის ანთება 
ბ) რბილი სასის,ლორწოვანის და მის ქვეშ მდებარე შრის,კუნთების და ხახის უკანა    
    ლიმფური კვანძების ანთება 
 

     14.იწვევს თუ არა ფარინგიტს პასტერელოზი? 
         ა) დიახ 

ბ) არა 
 

    15.ხახის  დამბლა არის: 
        ა) პირველადი დაავადება 
        ბ) მეორეული დაავადება 

 
     16.ატონია  არის: 

ა) ფაშვის და სხვა წინაკუჭების შეკუმშვის ძალის და მათი რაოდენობების შემცირება, 
          ბ)მათი მოტორული ფუნქციის სრულიად შეწყვეტა. 

      

 

      

 
 


