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მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა
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ტრენინგის
დასახელება
ტრენინგის
ხანგრძლივობა
ტრენინგის მიზანი

ცხოველთა სქესობრივი და ფიზიოლოგიური სიმწიფე.
აბორტი და მისი გამომწვევი მიზეზები

მიიღონ ინფორმაცია ცხოველთა სქესობრივ და ფიზიოლოგიურ სიმწიფეზე.
აბორტის არსი და მისი ფორმები.

ტრენინგის ფორმატი
ტრენინგის შინაარსი

სწავლის შედეგი

Lსხვადასხვა ცხოველების მაგალითზე ფიზიოლოგიური და სქესობრივი სიმწიფის
განსაზღვრა. აბორტის სხვადასხვა ფორმები.
1.
2.
3.

რას ნიშნავს სქესობრივი სიმწიფე
რას ნიშნავს ფიზიოლოგიური სიმწიფე
როგორია ცხოველთა სხვადასხვა სახეობისთვის სქესობრივი და
ფიზიოლოგიური სიმწიფის ვადები.
4. როგორია მაკეობის პერიოდი ცხოველთა სახეობებისთვის
5. რა არის აბორტი.
6. სრული დ არასრული აბორტი
7. აბორტის მიზეზები
8. აბორტის
სახეები:ალიმენტარული,ტრავმული,მედიკამენტური,სიმპტომატური და
ა.შ.
9. ინფექციური აბორტი,გამოწვეული ბრუცელოზით.
10. ენდომეტრიტი
11. მშობიარობამდელი საშოს გამოვარდნა

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ:
- რა განსხვავებაა სქესობრივსა და ფიზიოლოგიურ სიმწიფეს შორის.
- სიცოცხლის რა პერიოდში დგება სხვადასხვა სახეობის ცხოველთათვის
სქესობრივი და როდის ფიზიოლოგიური მომწიფების პერიოდი.
- როგორია მაკეობის ხანგრძლივობა სხვადასხვა ცხოველში
- რა არის აბორტი და აბორტის გამომწვევი მიზეზები.
- ბრუცელოზის
მიზეზთ
გამოწვეული
აბორტი,როგორც
ყველაზე
გავრცელებული აბორტის სახე
- ენდომეტრიტი ცხოველებში და მისი მკურნალობა
- მშობიარობამდელი საშოს სრული და არასრული გამოვარდნა და მისი
მკურნალობა.
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ტერმინში ,,სქესობრივი სიმწიფე“, იგულისხმება ცხოველის ორგანიზმის
განვითარების მიღწევა იმ ეტაპამდე, როდესაც მისი სასქესო ორგანოთა სისტემა
განვითარდება ისე, რომ შეეძლება გამრავლება (რეპროდუქცია).
სქესობრივი სიმწიფის პერიოდი დამოკიდებულია ცხოველის სახეობაზე, ჯიშზე და
ცხოველის სქესზე. ასევე, მისი მოვლა-შენახვის პირობებზე, კვების რეჟიმზე, კვებაზე
და კლიმატზე.
მდედრი ცხოველების სქესობრივი სიმწიფე გამოიხატება მათი სქესობრივი ციკლის
დაწყებაში, ხოლო მამრ ცხოველებში - სქესობრივი რეფლექსების გამოხატვაში.
ორგანიზმის სიმწიფე არის ცხოველის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც მთლიანად
მთავრდება ცხოველის სხეულის და მისი ორგანოთა ყველა სისტემის ზრდა და
ჩამოყალიბება.
ცხოველთა სქესობრივი სიმწიფე გაცილებით უფრო ადრე დგება, ვიდრე მათი
ორგანიზმი და საერთოდ, ორგანოთა სისტემები ჩამოყალიბდება. იმ შემთხვევაში, თუ
ცხოველთა (რეპროდუქცია) გამრავლება დაიწყება მანამ, სანამ მათი ორგანიზმის
ზრდა-განვითარება არ დამთავრებულა, შედეგად ხშირად ვიღებთ ცხოველების
ზრდა-განვითარებაში ჩამორჩენას და პათოლოგიურ მშობიარობებს, ან სუსტი
ნაყოფის დაბადებას.
პერიოდს,

რომელსაც

ცხოველი

გაივლის განაყოფიერებიდან

მშობიარობამდე,

მაკეობის პერიოდი ეწოდება.
ცხოველთა სხვადასხვა სახეობისთვის, სქესობრივი და ფიზიოლოგიური მომწიფების
ვადები ასე გამოიყურება:
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ცხოველების სქესობრივი და ფიზიოლოგიური სიმწიფის ვადები

მდედრი

სქეს.სიმწ

ფიზ.სიმწ.

მამრი

სქეს.სიმწ.

ფიზ.სიმწ.

მსხ.ცხოველი

9 თვე

1,5 - 2 წელი

მსხ.ცხოველი

6 -9 თვე

16 -18 თვე

ცხვარი

7 თვე

12 - 15 თვე

ცხვარი

6 - 8 თვე

15 -18 თვე

თხა

7 თვე

12- 15 თვე

თხა

7-8 თვე

1,5 - 2 წელი

ღორი (ნეზვი)

6 თვე

9 - 12 თვე

ღორი (კერატი)

5 6 თვე

10 -11 თვე

ძაღლი

6 თვე

1-2 - წელი

ღორი

6 -8 თვე

12 14 თვე

ფაშატი

12 თვე

3 - 5 წელი

ულაყი

6-8 თვე

12-14 თვე

მაკეობა ცხოველთა სხვადასხვა სახეობისთვის მოიცავს სხვადასხვა პერიოდს

მაკეობის ხანგრძლივობა ცხოველებში
მაკეობა
(დღეები)

შესაძლო ცდომილება

ძაღლი

62

59-65

მსხვილფეხა ცხ.

285

240-311

ცხენი

340

307-412

კატა

58

55-60

კურდღელი

30

28-33

ცხვარი,თხა

150

146-160

ვირი

380

360-390

ღორი

114

110-118

ცხოველის სახეობა
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ცხოველებში

მაკეობის

და

მშობიარობის

შემდგომი

პერიოდი

ხშირად

ნორმალურად, ყოველგვარი გართულებების გარეშე მიმდინარეობს, თუმცა, არცთუ
იშვიათად, გვხვდება სხვადასხვა სახის გართულებები, რომლებიც სხვადასხვა
მიზეზებითაა გამოწვეული. განვიხილოთ ზოგიერთი მათგანი.

აბორტი
აბორტი არის ორსულობის შეწყვეტა, რომელსაც თან ახლავს ჩანასახის გაწოვა, ან
მკვდარი ნაყოფის საშვილოსნოდან გამოძევება. კლინიკურად განასხვავებენ: სრულ
აბორტს (Abortus completes) და არასრულ აბორტს (Abortus incompletes).
თუ საშვილოსნოდან მკვდარი, ან ცოცხალი ნაყოფის (ნაყოფების) გამოძევება ხდება,
რომელიც მაშინვე კვდება, ასევე, როცა ხდება ჩანასახის გაწოვა, მუმიფიკაცია,
დალპობა, ან მაცერაცია, ეწოდება სრული აბორტი.
აბორტს, რომლის დროსაც ხდება ნაყოფის გაწოვა, მუმიფიკაცია, ან მაცერაცია,
მაგრამ ამავდროულად, სხვა ნაყოფები რჩებიან საშვილოსნოში, განვითარდებიან და
ჩვეულებრივ დაიბადებიან, არასრული აბორტი ეწოდება.
აბორტის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს როგორც არაინფექციური, ისე
ინფექციური, ან ინვაზიური დაავადება. ჩვეულებრივ, აბორტის მიზეზი, უფრო
ხშირად არაინფექციური წარმოშობისაა ხოლმე. აბორტი შეინიშნება ყველა სახეობის
სასოფლო-სამეურნეო ცხოველში და უდიდეს ზიანს აყენებს მეცხოველეობის
განვითარებას. თავისთავად იგულისხმება, რომ აბორტირების დროს არ ხდება
ცხოველთა სულადობის მატება, მაგრამ ამასთან ერთად, იკლებს წველადობა.
ხშირად, აბორტის შემდეგ, ადგილი აქვს ცხოველთა სასქესო ორგანოთა სისტემის
დაავადებებს,

რომელიც

მთავრდება

ცხოველის

სამუდამო

უნაყოფობით

და

არაიშვიათად სიკვდილითაც კი.
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მიზეზები,

რომლებმაც

შეიძლება ცხოველებში

გამოიწვიონ

აბორტი, ძალიან

მრავალფეროვანია.
1. ალიმენტარული აბორტი გამოწვეულია ცხოველთა არასწორი კვების შედეგად.
აქედან მოდის მისი სახელწოდებაც. მიზეზი შეიძლება გახდეს არასწორი კვება,
რომელიც იწვევს ცხოველის გამოფიტვას, ან პირიქით, ზედმეტად გასუქებას
(გაცხიმიანებას).

ხშირად,

ნაყოფის

სიკვდილი

გამოწვეულია

მაკე

ცხოველის

ორგანიზმში ვიტამინების არასაკმარისი არსებობით. მაგალითად, A ვიტამინის
ნაკლებობამ შეიძლება გამოიწვიოს საშვილოსნოს შიდა გარსის, ენდომეტრიუმის
ეპითელური

ქსოვილების

დეგენერაციული

ცვლილებები,

რითაც

ირღვევა

პლაცენტის ფუნქცია. E ვიტამინის ნაკლებობის დროს, ნაყოფის სიკვდილი ან
ჩასახვის ადრეულ სტადიაში ხდება, ან მაკეობის მეორე ნახევარში. D ვიტამინის
ნაკლებობა იწვევს ცხოველის ორგანიზმში კალციუმის ცვლის დარღვევას და ასევე
შეიძლება გახდეს აბორტის მიზეზი.
აბორტის მიზეზებს შორის, შეიძლება იყოს ასევე მინერალური ნივთიერებების
(კალციუმი, ფოსფორი, იოდი და სხვათა) ნაკლებობა ცხოველის ორგანიზმში.
ცხოველის

კვება

არასრულფასოვანი

და

გაფუჭებული

საკვებით,

ისეთით,

როგორიცაა: დამპალი, დაობებული, დამჟავებული, ან ზედმეტად მშრალი, მტვრიანი
საკვები,

იწვევს ორგანიზმის

ინტოქსიკაციას,

რაც ასევე

მიზეზია ნაადრევი

აბორტებისა.
ერთ-ერთი მიზეზი აბორტისა, შეიძლება იყოს ცხოველის სწრაფი გადაყვანა ბაგური
კვებიდან საძოვრულზე, ან პირიქით. ეს პროცესი უნდა მოხდეს თანდათანობით, ისე,
რომ ცხოველის ორგანიზმი შეეჩვიოს ახალ გარემო პირობებს.
2. ტრავმული აბორტი ხდება მაშინ, როცა საშვილოსნო რეფლექსურად იკუმშება და
ხდება ნაყოფის გამოძევება საშვილოსნოდან.
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ტრავმული აბორტის მიზეზი შეიძლება იყოს ცხოველის დაცემა, მკვეთრი მოძრაობა,
ცხოველის მკვეთრად გადახტომა, მუცლის კედლის ტრავმა და მისი დაზიანება,
მაკეობაზე უხეშად შემოწმება. ასეთი შემთხვევები ხშირია ღორებში, როდესაც მათ
ინახავენ ჯგუფურად. საკვების მიცემის დროს, ისინი ერთმანეთს აზიანებენ, ან
ერთმანეთისთვის ადგილის წართმევის მიზნით, დინგის მუცელში დარტყმით,
ცდილობენ გააგდონ მეორე ცხოველი.
3. არასწორი ექსპლუატაცია არის ერთ-ერთი მიზეზი აბორტებისა. მძიმე სამუშაო,
დიდხანს მაკე ცხოველის სირბილი, მჭიდრო საყელური, შეიძლება გახდეს ცხოველის
ორგანიზმში სასუნთქი სისტემის ფუნქციის მოშლისა და არასაკმარისი ჟანგბადის
მიწოდების მიზეზი, რაც თავის მხრივ ნაყოფშიც გამოიწვევს მსგავს შედეგებს და
გახდება აბორტის მიზეზი.
4. მაკე

ცხოველის ავადმყოფობა,

ანუ

სიმპტომატური აბორტი. მაკე ცხოველის

ზოგიერთი დაავადების შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს აბორტი. ასეთი
დაავადებები შეიძლება იყოს: ღვიძლის, თირკმლების, გულის და ფილტვების
დაავადებები. განსაკუთრებით საშიშია ისეთი დაავადებები, რაც დაკავშირებულია
ცენტრალურ ნერვულ სისტემასთან (ეპილეფსია, მენინგიტი), რომლებიც შეიძლება
წარიმართოს ტემპერატურის მკვეთრი მატებით, სუნთქვის გაძნელებით და სისხლის
შემადგენლობის ცვლილებებით.
5. საშვილოსნოს პათოლოგიური ცვლილებები, ან განუვითარებელი საშვილოსნოც
შეიძლება იყოს აბორტის გამომწვევი მიზეზი.
6. სისხლის მიმოქცევის დარღვევა ზოგჯერ მიზეზი ხდება აბორტისა. ცივი წყლით
ცხოველის გაბანება, გამჭოლი ქარი და დიდი რაოდენობით სისხლის გამოშვება,
იწვევს სისხლის ცირკულაციის მოშლას მუცლის ღრუსა და ნაწილობრივ სასქესო
ორგანოებშიც, რამაც შეიძლება უეცრად გამოიწვიოს ნაყოფის სიკვდილი და
შესაბამისად - აბორტი.

6

7. ნაყოფისა და სანაყოფე გარსის ანომალიები ხშირად იწვევს აბორტებს. როცა საქმე
გვაქვს ისეთ ცხოველებთან, რომლებიც ჩვეულებრივ ბადებენ ერთ ნაყოფს, რა თქმა
უნდა, ნაყოფი იბადება მკვდარი, თუმცა ისეთი ცხოველების აბორტის დროს,
რომლებიც მრავალნაყოფიანობით გამოირჩევიან, შეიძლება ერთ, ან ორ ნაყოფში იყოს
ანომალია

და

დანარჩენები

ჯანმრთელნი,

მაგრამ

ანომალიური

ნაყოფების

გამოძევების დროს, ხდება სხვა, ჯანმრთელი ნაყოფების გამოძევებაც.
8. მედიკამენტების მოხმარება. ზოგიერთ მედიკამენტს (პილოკარპინი, არეკოლინი,
პიტუიტრინი, სინესტროლი) კანქვეშ ინექციის დროს, აქვს თვისება, გამოიწვიოს
საშვილოსნოს შეკუმშვები, რაც აბორტის წინაპირობა შეიძლება გახდეს.
უნდა

აღვნიშნოთ,

რომ

ერთი

და

იგივე

მიზეზი,

შეიძლება

ზოგიერთი

ცხოველისთვის აბორტის გამომწვევი გახდეს, მეორესთვის კი არაფერს ცვლიდეს. ეს
იმით აიხსნება, რომ ზოგიერთ ცხოველში უკვე არსებობდა აბორტის წინაპირობების
მთელი ჯაჭვი და ერთმა უბრალო მიზეზმა, მაგალითად უხარისხო საკვებმა
შეიძლება პროვოცირება გამოიწვიოს.
ჩანასახი, რომლის სიკვდილიც რომელიმე მიზეზით მისი განვითარების ადრეულ
სტადიაში მოხდება, ზოგჯერ, დედის ორგანიზმის მიერ, შეიძლება მთლიანად
გაიწოვოს; ხოლო როცა ნაყოფის სიკვდილი მისი განვითარების შედარებით გვიან
ეტაპზე ხდება, უმეტეს შემთხვევაში გარეთ გამოიდევნება. არსებობს შემთხვევები,
როცა მკვდარი ნაყოფი ყოვნდება საშვილოსნოში ამ უკანასკნელის არასაკმარისი
გაღიზიანების გამო. მრავალნაყოფიან ცხოველებში, ჩვეულებრივ, საშვილოსნოში
რჩებიან მკვდარი ნაყოფები და სხვადასხვა გართულებების გამომწვევი მიზეზი
ხდებიან.

ყველა

ზემოთქმულიდან

გამომდინარე,

არსებობს

აბორტების

სხვადასხვანაირი გამოსავალი:
1. ჩანასახის გაწოვა დედის ორგანიზმის მიერ
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2. მკვდარი,

ან

სიცოცხლისუუნარო

ნაყოფის

გამოძევება

საშვილოსნოდან

(აბორტი)
3. ნაყოფის მუმიფიცირება
4. ნაყოფის მაცერაცია
5. ნაყოფის ლპობა
ჩანასახის გაწოვა დედის ორგანიზმის მიერ. აქ იგულისხმება პროცესი,
რომლის დროსაც, რაღაც დროის განმავლობაში, საშვილოსნოში ჩარჩენილი
მკვდარი ჩანასახის ქსოვილების გაწოვა ხდება დედის ორგანიზმის მიერ. ეს ხდება
მხოლოდ მაშინ, როცა ჩანასახი განვითარების ადრეულ სტადიაზეა და მისი
ქსოვილები ჯერ კიდევ არ არის დიფერენცირებული. პროცესი მიმდინარეობს
კლინიკური

ნიშნების

გარეშე.

თუ

ცხოველს

დიდი

ხნის

განმავლობაში

შეუნარჩუნდა სქესობრივი სიმშვიდე, ეს იძლევა იმ ეჭვის საფუძველს, რომ საქმე
გვაქვს ჩანასახის სიკვდილთან.
მკვდარი,
პროცესში

ან სიცოცხლისუუნარო ნაყოფის გამოძევება (აბორტი).

იგულისხმება

მკვდარი,

ან

უდღეური

ნაყოფის

ამ

გამოძევება

საშვილოსნოდან გარეთ, სასქესო ორგანოების გზით. აბორტის ასეთი ფორმა
პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად გვხვდება. ჩვეულებრივ, ეს უმეტეს შემთხვევაში
ხდება ცხოველზე რაიმე მავნე ფაქტორის ზემოქმედებიდან მესამე დღეს, თუმცა
არაა გამორიცხული, აბორტირება მოხდეს ცოტა ადრე, ან ცოტა უფრო გვიანაც.
სიმპტომები: ერთნაყოფიან ცხოველებში, თუ ნაყოფის სიკვდილი ხდება მაკეობის
პირველ ნახევარში, აბორტირება ხდება უეცრად, ცოტა ხანში კი სანაყოფე გარსიც
გამოიდევნება გარეთ. როცა აბორტირება ხდება მაკეობის მეორე ნახევარში, ხშირად
შეიმჩნევა სანაყოფე გარსის შეჩერება საშვილოსნოში, რასაც დედა ცხოველის
ავადმყოფობამდე მივყავართ.
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მრავალნაყოფიან ცხოველებში ნაყოფების გამოძევება ხდება მოულოდნელად და
არარეგულარულად. ხშირად, სანაყოფე გარსები არ რჩება საშვილოსნოში. ხანდახან
მკვდარი ნაყოფების გამოძევება გრძელდება 2-3 დღის განმავლობაში. ღორები ასეთ
დროს არ ჭამენ, წვანან და ქშინავენ. ძაღლებს და კატებში, ნაყოფების გამოძევების
შენელებისას, ვითარდება სეპტიცემიური პროცესები. ტემპერატურა იწევს მაღლა,
არიან მოთენთილები და არ აქვთ მადა.
არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული აბორტის განმასხვავებელი ნიშანი,
ინფექციური დაავადებით (მაგალითად ბრუცელოზით) გამოწვეული აბორტისგან,
არის ის, რომ ცხოველს აბორტამდე, საშოდან არანაირი გამონადენი არ აღენიშნება,
რაც დამახასიათებელია ბრუცელოზის დროს.
აბორტირების დროს, დღენაკლული ნაყოფის გამოძევების პროცესი, არაფრით
განსხვავდება ნორმალური მშობიარობისგან. ნაყოფი ამჟღავნებს სიცოცხლის ნიშნებს,
აქვს ზერელე სუნთქვა და სუსტი გულის ცემა.
პროგნოზი: თუ აბორტის შემდეგ არ მოხდა ისეთი გართულებები, როგორიცაა:
მომყოლის შეჩერება, სეპტიცემია, საშვილოსნოს ანთება, დედის სიცოცხლეს საფრთხე
არ

ემუქრება

და

მისთვის

ნორმალური

პირობების

შექმნის

შემთხვევაში,

შესაძლებელია ხელახლა მოხდეს მისი მაკეობა. სხვა შემთხვევებში პროგნოზი
საფრთხილოა.
მკურნალობა: სამკურნალო ღონისძიებების ჩატარების აუცილებლობა არ არსებობს.
დახმარება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია საჭირო, როდესაც ადგილი აქვს ნაყოფის
გამოძევების შეჩერებას. თავდაპირველად იკვლევენ, თუ რა შეიძლება იყოს ამის
მიზეზი; ხშირად

მიზეზი ხდება ნაყოფის არასწორი მდებარეობა საშვილოსნოში,

სამშობიარო გზების სიმშრალე და საშვილოსნოს ყელის არასაკმარისი გახსნა. ამ
მიზეზების გარკვევის შემდეგ, უკვე იღებენ ზომებს მათ აღმოსაფხვრელად და
ნაყოფის გარეთ გამოსაძევებლად.
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ნაყოფის

მუმიფიცირება - Mumificatio foetus

ამ ტერმინის ქვეშ იგულისხმება

პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს მკვდარი ნაყოფის საშვილოსნოში შეჩერების
დროს. ამ დროს, დედის ქსოვილების მიერ ხდება სანაყოფე სითხის, ხოლო შემდეგ
უკვე ნაყოფის ქსოვილებიდან სითხის შეწოვა, რის შემდეგაც ნაყოფის სხეული ხდება
მკვრივი და მშრალი. ნაყოფის მუმიფიკაცია უფრო ხშირად მსხვილფეხა პირუტყვში,
იშვიათად კი ცხენებში ხდება. ღორებში გვაქვს შემთხვევები, როცა ნაწილი
ახალდაბადებული გოჭებისა ნორმალურია, ნაწილი კი მუმიფიცირებული.
ნაყოფის

მუმიფიცირება

ხდება

მაშინ,

როცა

არ

არის

ურთიერთკავშირი

საშვილოსნოსა და გარემო პირობებს შორის. ეს შეიძლება გამოიწვიოს საშვილოსნოს
ყელის მჭიდრო დახურვამ, ან საშვილოსნოს გადაგრეხვამ. მუმიფიკაციისას, დედა
ცხოველის სისხლში, არ არსებობს არავითარი ინფექცია, ან ინვაზია.
სიმპტომები: ნაყოფის მუმიფიცირების შემთხვევაში, ცხოველს გარეგნულად არაფერი
ეტყობა. ამ დაავადებაზე ეჭვის შეტანა შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როცა ცხოველი
დიდხანს არ ავლენს სქესობრივ ლტოლვას.
მიმდინარეობა: ნაყოფის მუმიფიცირების შემთხვევაში, ის საშვილოსნოში შეიძლება
თვეების, ზოგჯერ კი წლების განმავლობაშიც დარჩეს, თუ არ იქნა მიღებული ზომები
მის მოსაცილებლად.
დიაგნოზი: რექტალური გამოკვლევით იგრძნობა მკვრივი სხეული საშვილოსნოში.
ამასთანავე, არ შეიგრძნობა ფლუქტუაცია. ერთ-ერთ საკვერცხეზე, შეიძლება
აღმოვაჩინოთ კარგად გამოხატული ყვითელი სხეული (მსხვილფეხა პირუტყვში).
ცხვრებში და თხებში, ადვილად შეიგრძნობა მუმიფიცირებული ნაყოფი მუცლის
გარეთა კედლიდან, პალპაციის მეთოდით გამოკვლევის შემთხვევაში.
მკურნალობა:

მდგომარეობს

მუმიფიცირებული

ნაყოფის

საშვილოსნოდან

მოცილებაში. ამისთვის, კანქვეშ შეჰყავთ სინესტროლის 1%-იანი ხსნარი შემდეგი
დოზებით: მსხვილი რქოსნისთვის 3-4 მლ, ხოლო წვრილფეხა ცხოველებისთვის 1მლ.
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ოდენობით. ხშირ შემთხვევაში, მე-2, ან მე-4 დღეს, ხდება ნაყოფის გამოძევება. თუ ამ
საშუალებით ვერ მიიღწევა შედეგი, მაშინ იძულებით უნდა მოხდეს საშვილოსნოს
ყელის გახსნა. თითის წრიული მოძრაობით ცდილობენ გახსნან საშვილოსნოს ყელი.
შემდეგ უკვე ორი, ან სამი თითის მეშვეობით. როცა ყელი ოდნავ გაიხსნება, მასში
შეჰყავთ რაიმე ლორწოვანი ხსნარი, მცენარეული ზეთი, ან საპნიანი წყალხსნარი. ამის
შემდეგ, უკვე შესაძლებელი ხდება მუმიფიცირებული ნაყოფის მოცილება.
მაცერაცია: Maceratio foetus. ნაყოფის მაცერაცია არის პროცესი, რომლის დროსაც
საშვილოსნოში მყოფ მკვდარ ნაყოფში მიმდინარეობს მისი რბილი ქსოვილების
გაჯირჯვება, შემდეგ უკვე მათი გაფხვიერება და ძვლების შეერთების ადგილას მისი
დაშლა.
მიკროორგანიზმები,

იჭრებიან

თავდაპირველად იწვევენ

რა

საშვილოსნოს

ყელიდან

საშვილოსნოში,

საშვილოსნოს ლორწოვანი გარსების ანთებას, ხოლო

შემდეგ აზიანებენ ნაყოფს. საშვილოსნოს ღრუში გროვდება რუხი ფერის ლორწოვანი
მასა.
მაცერაცია აღინიშნება თითქმის ყველა სახეობის ცხოველში: ყველაზე ხშირად
მსხვილფეხა პირუტყვში, ღორებში, თხებში და ძალიან იშვიათად ცხენებში.
სიმპტომები:

ცხოველს

აღენიშნება

საშოდან

ყავისფერი,

ნახევრად

თხევადი,

ჩირქნარევი გამონადენი. ხანდახან, ამ გამონადენს, ნაყოფის ძვლის ფრაგმენტებიც
მოჰყვება. მაცერაციის პროცესი აისახება ცხოველის განწყობაზეც. უქვეითდება მადა,
სხეულის ტემპერატურა მაღალია. აღენიშნება პროგრესირებადი სიგამხდრე.
მიმდინარეობა: ზოგ შემთხვევაში, ნაყოფის სხეულის ნაწილები, რამოდენიმე კვირის
განმავლობაში გამოიყოფა გარეთ. მათი მთლიანი გამოძევების შემდეგ, ცხოველი
ნელნელა გამოჯანმრთელდება. ზოგჯერ კი, ანთებითი პროცესი, საშვილოსნოს
ლორწოვანი გარსიდან თანდათან

ვრცელდება საშვილოსნოს მთელ სხეულზე და

აზიანებს კუნთოვან, სეროზულ და ზოგჯერ საშვილოსნოს შემაერთებელ ქსოვილსაც
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კი. ეს პროცესები, შემდგომ იწვევს პერიტონიტს. საშვილოსნოში დაგროვილმა
ჩირქმა, ძლიერი პერიტონიტის დროს, შეიძლება ზოგჯერ გამოსავალი იპოვოს და
მუცლის

გვერდითი

კედლიდან

გარეთ

გამოვიდეს.

თუ

მთლიანად

გამოვა

დაგროვილი ჩირქის მასა, ცხოველი შეიძლება გამოჯანმრთელდეს, წინააღმდეგ
შემთხვევაში

კი

განვითარდება

პიემია.

ცხენებში,

მაცერაციის

შემთხვევაში,

ჩვეულებრივ, გამოსავალი ლეტალურია, რომელიც გამოწვეულია პერიტონიტის
ფონზე.
დიაგნოზი: ისმება შინაგანი გამოკვლევის საფუძველზე. რექტალური გამოკვლევით
დგინდება საშვილოსნოს გამკვრივება, სადაც შეიგრძნობა ნაყოფის ცალკეული
ნაწილები და ფლუქტუაციის არარსებობა. ვაგინალური გამოკვლევით ნახულობენ
ლორწოვან-ჩირქოვან, ან ჩირქოვან გამონადენს, რომელიც გამოდის საშვილოსნოს
ყელიდან. ხანდახან, მას ნაყოფის ცალკეული ძვლის ფრაგმენტები მოჰყვება,
რომელიც იჭედება საშვილოსნოს ყელში, ან საშოში.
პროგნოზი: არაკეთილსაიმედოა.
მკურნალობა:

მდგომარეობს საშვილოსნოდან ნაყოფის მექანიკურად (ხელით)

მოცილებაში, ნაყოფის ნაწილების გამოტანაში. იმ შემთხვევაში, როდესაც რომელიმე
ნაწილის ხელით გამოტანა ვერ ხერხდება მისი ზომის გამო, ცხოველს უკეთებენ
პრეპარატ სინესტროლს. ატარებენ საშოს გამორეცხვას სუფრის მარილის 10%-იანი
ხსნარით, რივანოლით (1:2000) განზავებით, ან 0,8 %-იანი თეთრი სტრეპტოციდის
წყლიანი ხსნარით.

ინფექციური აბორტი
ინფექციურ

აბორტს

იწვევს

პათოგენური

მიკრობების

შეღწევა მდედრი

ცხოველის სასქესო ორგანოებში. დამახასიათებელია ყველა სახეობის ცხოველისთვის.
ინფექციური აბორტის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი არის ცხოველის
ბრუცელოზით დაავადება.
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ბრუცელოზი
ბრუცელოზი ცხოველთა ქრონიკული ინფექციური დაავადებაა, რომლის ერთერთი მთავარი დამახასიათებელი ნიშანია აბორტები, გართულებული - მომყოლის
შეჩერებით, საშვილოსნოს ანთებით, ბურსიტებით და ხანდახან ართრიტებითაც.
დაავადების აღმძვრელია მიკრობი Brucella . არსებობს მიკრობის სამი სახეობა:
1. Brucella abortus bovis - რომელიც ყველაზე მეტად პათოგენურია მსხვილფეხა
ცხოველებისთვის;
2. Brucella melitensis - პათოგენურია წვრილფეხა ცხოველებისთვის (ცხვარი, თხა)
3. Brucella suis - პათოგენურია ღორებისთვის.
დაავადების გავრცელების გზები: დაავადების გავრცელების ძირითადი წყაროა
ბრუცელოზით დაავადებული ცხოველი. ყველაზე ხშირად, ბრუცელები ცხოველთა
ორგანიზმში ხვდებიან ალიმენტარული გზით, როდესაც ცხოველი მიიღებს საკვებს,
რომელიც დასვრილია დაავადებულ ცხოველთა შარდით, ფეკალით, ან სხვა
გამონაყოფებით. დაავადება ვრცელდება სქესობრივი გზითაც. უფრო იშვიათად,
დაავადება შეიძლება გავრცელდეს ლორწოვან გარსებზე მიკრობების მოხვედრით, ან
შეაღწიოს ორგანიზმში დაზიანებული კანის საფარველიდან.
ბრუცელოზით ადამიანებიც ხშირად ავადდებიან დაავადებული ცხოველიდან
მიღებული აუდუღებელი რძის საკვებად მიღების, ან დაავადებული ცხოველისთვის
გინეკოლოგიური დახმარების გაწევის დროს.
კლინიკური

ნიშნები

და

მიმდინარეობა:

ბრუცელოზისთვის

ყველაზე

დამახასიათებელი კლინიკური ნიშანი არის აბორტი. მსხვილფეხა ცხოველებში
აბორტი

ყველაზე

ხშირად

მიმდინარეობს

მაკეობის

მე-6,

მე-7

თვეზე.

პირველმაკეობის დროს კი უფრო ადრეც შეიძლება განვითარდეს: მაკეობის მე-3, ან
მე-4 თვეზე.
13

როდესაც ნაყოფის გამოძევება ხდება მაკეობის ადრეულ ეტაპზე, ცხოველს წინასწარ
რაიმე განსაკუთრებული ნიშნები არ აღენიშნება. ნაყოფის გამოძევება ხდება უეცრად
და გამოიდევნება იგი სანაყოფე გარსთან (მომყოლთან) ერთად.
როდესაც

აბორტი

მიმდინარეობს

მაკეობის

შედარებით

გვიან

პერიოდში,

რამოდენიმე დღით ადრე ნაყოფის მოგდებამდე, ცხოველს აღენიშნება გარეთა
სასქესო ორგანოების შესიება, საშოს რამდენადმე შეწითლება (ჰიპერემია) და
გამონადენი სასქესო ორგანოებიდან. ამ ნიშნების გამოვლინებიდან დაახლოებით 2-4
დღის შემდეგ, ხდება ნაყოფის მოგდება. ნაყოფის გამოძევებას თან ახლავს მღვრიე
სანაყოფე წყლები, ყოველგვარი სუნის გარეშე. გამონაყოფ წყლებში შეიძლება ვნახოთ
ჩირქის ფირფიტისებრი, ან ფიფქისებრი წარმონაქმნები.
ნაყოფის გამოძევების შემდეგ, ჩვეულებრივ, ადგილი აქვს ხოლმე მომყოლის
შეჩერებას, რაც საშვილოსნოს ლორწოვანი გარსის ანთების მიზეზი ხდება. ზუსტად
ეს ანთება იწვევს შემდგომში ცხოველთა უნაყოფობას.
ბრუცელოზის მიზეზით გამოწვეული სასქესო ორგანოების დაავადებები აისახება
ცხოველის ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობაზე. ისინი კარგავენ მადას, ხდებიან,
ბეწვის საფარველი უუხეშდებათ და მტვრევადი უხდებათ, წველადობა მკვეთრად
იკლებს.
უნდა აღინიშნოს, რომ მკვდარი ნაყოფი ყოველთვის არ გამოიდევნება გარეთ. ის
ზოგჯერ საშვილოსნოს ღრუში რჩება და შემდეგ ვითარდება მისი ან მაცერაცია, ან
დალპობა.
რაც შეეხება ცხვრებს და თხებს, მათთვისაც ბრუცელოზით დაავადების ძირითადი
ნიშანი არის აბორტი, რომელიც უვითარდებათ მაკეობის მე-3, მე-4 თვეზე. მათი
კლინიკური ნიშნები ისეთივეა, როგორიც აქვთ მსხვილფეხა ცხოველებს.
დიაგნოზი:

ისმება

სისხლის

გამოკვლევის

საფუძველზე,

რომელიც

აიღება

დაავადებაზე საეჭვო ცხოველიდან.
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აბორტის შემდეგ კი, დიაგნოზის დასადგენად, ლაბორატორიაში იგზავნება მთლიანი
მოგდებული ნაყოფი, სანაყოფე წყლები, ასევე ნაყოფის კუჭი.
მკურნალობა:

ბრუცელოზის

სპეციფიური

მკურნალობა

არ

არსებობს.

რეკომენდებულია სიმპტომატური მკურნალობა, თუმცა ის ძალიან არაეკონომიურია.
ნახირის გაჯანსაღების მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებში, აუცილებელია
გამოწუნებულ იქნას ბრუცელოზით დაავადებული ცხოველები და ჩანაცვლდნენ
ისინი ახალი, ჯანმრთელი სულადობით.

ენდომეტრიტი

ენდომეტრიტი ეწოდება საშვილოსნოს ლორწოვანი გარსის ანთებას. მისი
გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს: მშობიარობისას მიღებული ტრავმები,
მომყოლის

შეჩერება,

საშვილოსნოს

გამოვარდნა,

ასევე

ვეტერინარულ-

სანიტარული ნორმების დარღვევა მშობიარობის პროცესში.
ენდომეტრიტის

წარმოშობის

ხელშემწყობი

მიზეზებია:

ავიტამინოზი,

მოციონის უქონლობა და ცხოველის საერთო რეზისტენტობის დაქვეითება.
კლინიკური

ნიშნები:

აღინიშნება

ლორწოვანი,

ლორწოვან-ჩირქოვანია,

საშვილოსნო

მტკივნეულია,

გამონადენი
ან

საშვილოსნოს

შეიცავს
ყელი

საშოდან,
ფიბრინის

ღიაა,

რომელიც
მინარევებს.

გარეთა

სასქესო

ორგანოების ტემპერატურა მომატებულია.
ადგილი აქვს

ორგანიზმის ზოგად დარღვევებსაც: წინაკუჭების ატონიას,

სუნთქვისა და პულსის გახშირებას, დიარეას, მადის დაკარგვას, წონის დაკარგვას.
მკვეთრად მცირდება რძის პროდუქტიულობა.
მკურნალობა: ავადმყოფ ცხოველს ათავსებენ იზოლირებულ სადგომში და
აუმჯობესებენ მისი მოვლა-შენახვის პირობებს. ცხოველს საკვებად ეძლევა
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ადვილად მოსანელებელი, კარგი ხარისხის თივა, ან მწვანე მასა. საშვილოსნოს
ღრუში შეჰყავთ ლუგოლის ხსნარი და შემდეგ ვაკუუმური ტუმბოთი ახდენენ
ექსუდატის გამოქაჩვას. ასეთი მეთოდით ერთგვარად ხდება პათოლოგიური უბნის
გამორეცხვა.
სამკურალოდ გამოიყენება ანტიმიკრობული ბოლუსები და სანთლები, ასევე
ანტიბაქტერიული

პრეპარატები:

ფურაზოლიდონი,

ლეფურანი

სეპტიმეტრინი,

და

სხვა.

კანქვეშ

მეტრომაქსი,
შეყავთ

ნეოფური,

ვიტამინები

და

მატონიზირებელი პრეპარატები.

მშობიარობამდელი საშოს გამოვარდნა
საშოს გამოვარდნა prolapsus vaginae ეწოდება საშოს კედლის სრულ, ან არასრულ
გამოსვლას

სასქესო

ნაპრალში,

რასაც

იწვევს

გავის

მიდამოში

არსებული

შემაერთებელი ქსოვილებისა და საშოს კედლების მოდუნება. როგორც წესი, ხდება
ზედა კედლის გამოსვლა, რადგან ის უფრო მეტად მოძრავია, ვიდრე საშოს ქვედა
კედელი. საშოს ქვედა კედელი რამდენადმე დაფიქსირებულია საშარდე მილისა და
შარდის

ბუშტის

მეშვეობით,

რომლებიც

თავის

მხრივ,

მეორე

ბოლოთი

მიმაგრებულნი არიან მუცლის ქვედა კედელზე.
გამოვარდნის ხარისხის მიხედვით არსებობს: საშოს არასრული და სრული
გამოვარდნა.
საშოს არასრული გამოვარდნის დროს, გარეთა სასქესო ორგანოდან იგი ჩანს
ნაკეცის სახით, ხოლო სრული გამოვარდნისას, საშო მთლიანად გამოსულია გარეთ,
სასქესო ნაპრალში. საშოს გამოვარდნა შეიძლება დაემართოს ყველა შინაურ
ცხოველს. უფრო ხშირად იგი ემართებათ მსხვილფეხა ცხოველებს, იშვიათად თხებს,
ძაღლებს და კატებს, ხოლო კიდევ უფრო იშვიათად - ღორებს, ცხვრებს და ცხენებს.
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წინაპირობა ამ პათოლოგიისა, შეიძლება იყოს ცხოველის სისუსტე, მისი უმოძრაო
მდგომარეობაში

ყოფნა,

არასაკმარისი,

ან

უხარისხო

საკვებით

კვება;

საშოს

გამოვარდნა შეიძლება ასევე გამოიწვიოს ცხოველის მოთავსებამ ისეთ სადგომში,
რომელსაც ზედმეტად დამრეცი იატაკი აქვს. მიზეზი შეიძლება გახდეს მაკე
ცხოველის ძლიერი ფაღარათიც.
კლინიკური ნიშნები: როცა საქმე გვაქვს არასრულ გამოვარდნასთან, ცხოველს ეს
შეიძლება შევამჩნიოთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის წევს. ზოგიერთ ცხოველს საშოს
ნაწილობრივი გამოვარდნა უმეორდება ყოველ მაკეობაზე.
საშოს სრული გამოვარდნის დროს, სასქესო ნაპრალიდან ჩანს მოვარდისფრომოწითალო ოვალური ფორმის, საკმაოდ დიდი ზომის ქსოვილი. მსხვილფეხა და
წვრილფეხა სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებში საშოს გამოვარდნა ზოგჯერ ისე
ძლიერად ხდება, რომ გარედან საშვილოსნოს ყელიც კი ჩანს, რომელიც დაფარულია
ლორწოვანი საცობით.
ღორების შემთხვევაში, გამოვარდნილი საშო არასწორი ფორმებით ხასიათდება.
მძიმე შემთხვევის დროს გამოვარდება საშვილოსნოს ყელის საშოს ნაწილიც,
რომელიც გამოვარდნილი ქსოვილების შუაში ჩანს ნაკეცის სახით. საშოს ძლიერ
გამოვარდნას, როგორც წესი, თან სდევს ხოლმე სწორი ნაწლავის გამოვარდნაც.
როდესაც სრულ გამოვარდნასთან გვაქვს საქმე, მისი შემჩნევა შეიძლება ცხოველის
როგორც წოლის, ასევე

ფეხზე დგომის დროსაც. ამ დროს ცხოველის ზოგადი

მდგომარეობა არ ირღვევა. იმ შემთხვევაში, თუ გამოვარდნილი საშოს (ან მისი
ნაწილის) დაბინძურება ხდება შარდით, ან ფეკალური მასებით, ხდება მისი
გაღიზიანება, ამას მოსდევს ტკივილი, რასაც შევამჩნევთ იმით, რომ ცხოველს ზურგი
მორკალული აქვს, ხოლო მუცელი შეზნექილი.
მკურნალობის არარსებობის ან დაგვიანების შემთხვევაში, იწყება გამოვარდნილი
საშოს ქსოვილების ანთება. ცხოველის სხეულის გარეთ ხდება მისი გაშრობა,
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დასკდომა, შეიძლება დაზიანდეს მექანიკურადაც ცხოველის მოძრაობის დროს, ან
სხვა, ირგვლივმყოფი ცხოველების მიერ.
დიაგნოზი:

უნდა

განვასხვავოთ

საშოს

გამოვარდნა

საშარდე

ბუშტის

გამოვარდნისგან. ხელით შეხებისას, საშოს ქსოვილები უფრო რბილია, ვიდრე
საშარდე

ბუშტი.

შარდის

ბუშტის

გამოვარდნის

დროს,

იგი

ჩამოკიდებულ

მდგომარეობაშია საშოდან, აქვს უფრო მკრთალი ფერი ვიდრე საშოს ქსოვილებს.
შარდის ბუშტის კედლების დათვალიერებისას, ასევე შევამჩნევთ შარდსაწვეთებს,
სადაც ჩაედინება შარდი.
პროგნოზი:

კეთილსაიმედოა

საშოს

არასრული

გამოვარდნის

დროს.

ასევე

კეთილსაიმედოა პროგნოზი მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველებში საშოს სრული
გამოვარდნის

დროსაც,

თუ

ცხოველების

საერთო

მდგომარეობა

დამაკმაყოფილებელია. მკურნალობას თითქმის ყოველთვის მოაქვს დადებითი
შედეგი. იმ ცხოველებში, რომლებიც ცოტას მოძრაობენ მშობიარობამდე, პროგნოზი
საფრთხილოა, რადგან შეიძლება მდგომარეობა გართულდეს ლორწოვანი გარსების
ნეკროზით, ურემიით, ან მუცლის ღრუს ანთებით.
ღორებში მხოლოდ საშოს გამოვარდნის დროს, პროგნოზი კეთილსაიმედოა, ხოლო
თუ მას თან ერთვის სწორი ნაწლავის გამოვარდნაც, მაშინ პროგნოზი საფრთხილოა.
ძაღლებსა და კატებში პროგნოზი კეთილსაიმედოა.
მკურნალობა: საშოს უმნიშვნელო გამოვარდნის დროს, მკურნალობა არ არის საჭირო.
თუ გარეთ გამოსული ნაწილი დაბინძურდა, ან მასზე რაიმე დაზიანება აღინიშნა,
ასუფთავებენ სუსტი მადეზინფიცირებელი ხსნარით. იმისათვის, რომ დავიცვათ
ცხოველები საშოს

სრული

გამოვარდნისგან,

მდგომარეობაში, რომ მისი სხეულის

აუცილებელია ვამყოფოთ ისეთ

წინა ნაწილი უფრო დაბლა მდებარეობდეს

ვიდრე უკანა, რათა შევასუსტოთ დაწოლა გავის მიდამოში.
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სრული გამოვარდნის დროს, მკურნალობაში მოიაზრება არა მხოლოდ ცხოველის
სრულფასოვანი კვება, ყოველდღიური მოციონი და დამრეცი სადგომის მოწყობა,
არამედ ყოველდღიურად უნდა გაუკეთდეს პროცედურა, რომლითაც ცდილობენ
დააბრუნონ და დააფიქსირონ სხეულის გამოვარდნილი ნაწილი თავის ადგილზე.
ამისთვის, გადადუღებული წყლით ხდება გარეთ გამოსული ნაწილის და მის
გარშემო მდებარე ქსოვილების კარგად გასუფთავება, შემდეგ საშოს ნაწილის
დამუშავება სუსტი სადეზინფექციო ხსნარით და მისი უკან, თავის ადგილზე
დაბრუნება. თუმცა, სანამ ამ პროცედურას შევასრულებდეთ, უნდა დავრწმუნდეთ,
რომ შარდის ბუშტი ცარიელია, რადგან გადავსებული შარდის ბუშტი არ მოგვცემს
პროცედურის ჩატარების საშუალებას.
ჩაბრუნებას ვაწარმოებთ ფეხზე მდგომ ცხოველზე, რომლის სხეულის უკანა მხარე
შემაღლებულ მდგომარეობაშია. გამოვარდნილ საშოს ვკიდებთ სუფთა ტილოს და
ნელ-ნელა, ფრთხილი მოძრაობებით, მიმართულებით წინ და ზემოთ, ვაბრუნებთ
თავის ადგილას.
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ცხოველთა სქესობრივი და
ფიზიოლოგიური სიმწიფე
აბორტი და მისი გამომწვევი
მიზეზები
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

§ცხოველთა
სქესობრივი

ორგანიზმის
სიმწიფე

§ცხოველთა ორგანიზმის
ფიზიოლოგიური სიმწიფე

§პირობები, რომლებზეც
დამოკიდებულია სქესობრივი
სიმწიფე

ცხოველების სქესობრივი და ფიზიოლოგიური სიმწიფის ვადები

მდედრი

სქეს.სიმწ ფიზ.სიმწ.

მსხ.ცხოვე
ლი

9 თვე

ცხვარი

7 თვე

1,5 - 2 წ.
12 - 15
თვე

თხა

7 თვე

ნეზვი

6 თვე

ძაღლი.მდ 6 თვე
ფაშატი

12 თვე

მამრი

სქეს.სიმწ. ფიზ.სიმწ.

მსხ.ცხ.

6 -9 თვე

16 -18 თვე

ცხვარი

6 - 8 თვე

15 -18 თვე

12- 15 თვე თხა

7-8 თვე

1,5 - 2 წ.

9 - 12 თვე კერატი)

5 -6 თვე

10 -11 თვე

1-2 - წელიძაღლი ხვ.

6 -8 თვე

12 14 თვე

3 - 5 წელი ულაყი

6-8 თვე

12-14 თვე

მაკეობის ხანგრძლივობა ცხოველებში
ცხოველის
სახეობა

მაკეობა(დღეები)

შესაძლო
ცდომილება

მსხვილფეხა
ცხ.

285

240-311

ცხენი

340

307-412

კატა

58

55-60

კურდღელი

30

28-33

ცხვარი,თხა

150

146-160

ვირი

380

360-390

ღორი

114

110-118

ძაღლი

62

59-65

§აბორტი , მისი არსი
§სრული აბორტი
Abortus completes

§არასრული აბორტი
Abortus incompletes).

აბორტის გამომწვევი მიზეზები:

§ინფექციური დაავადებები
§ინვაზიური დაავადებები
§არაგადამდები დაავადებები
§აბორტებისგან მიყენებული
ეკონომიკური ზარალი

§ალიმენტარული აბორტი
§ ცხოველთა არასწორი კვება
§A,E და D ვიტამინების ნაკლებობა
ორგანიზმში.
§კალციუმის,ფოსფორის,იოდის
ნაკლებობა ორგანიზმში
§უხარისხო საკვები

§ტრავმული აბორტი
§ცხოველის დაცემა
§მკვეთრი მოძრაობა
§მუცლის კედლის ტრავმა
§მაკეობაზე უხეშად შემოწმება

§ცხოველთა არასწორი
ექსპლუატაცია

§მძიმე სამუშაო
§ცხოველის დიდხანს სირბილი
§მჭიდრო საყელური

§სიმპტომატური აბორტი
§მაკე ცხოველის არაგადამდები
დაავადებები:
§ღვიძლის
§თირკმლების
§გულის ფილტვების
§ცენტრალური ნერვული
სისტემის დაავადებები

§საშვილოსნოს პათოლოგიური
ცვლილებები
§განუვითარებელი საშვილოსნო
§სისხლის მიმიქცევის დარღვევა
§ცხოველის ცივი წყლით გაბანება
§გამჭოლი ქარი
§დიდი რაოდენობით სისხლის
დაკარგვა

§ნაყოფისა და სანაყოფე გარსის
ანომალიები

§მედიკამენტოზური აბორტი:
პილოკარპინი,არეკოლინი,პიტუი
ტრინი,სინესტროლი

აბორტის გამოსავალი:
§ჩანასახის გაწოვა დედის ორგანიზმის
მიერ

§მკვდარი ან სიცოცხლისუუნარო ნაყოფის
გამოძევება საშვილოსნოდან(აბორტი)

§ნაყოფის მუმიფიცირება
§ნაყოფის მაცერაცია
§ნაყოფის ლპობა

ჩანასახის გაწოვა დედის ორგანიზმის
მიერ ხდება:
§ნაყოფის განვითარების ადრეულ სტადიაზე
§როდესაც ჯერ არ მომხდარა ქსოვილების
დიფერენცირება

§დაავადება მიმდინარეობს კლინიკური
გამოვლინების გარეშე

§ცხოველს დიდხანს უგრძელდება
სქესობრივი სიმშვიდე

მკვდარი ან სიცოცხლისუუნარო
ნაყოფის გამოძევება
§აბორტის ეს ფორმა ყველაზე ხშირია
§ხდება ძირითადად მავნე ფაქტორის
ზემოქმედებიდან მესამე დღეს
§ერთნაყოფიან ცხოველებში,მაკეობის
პირველ ნახევარში აბორტირება ხდება
უეცრად და ნაყოფი გარსთან ერთად
გამოიდევნება.

§როდესაც აბორტი ხდება მაკეობის
მეორე ნახევარში,ხშირად შეიმჩნევა
მომყოლის შეჩერება საშვილოსნოში

§მრავალნაყოფიან ცხოველებში
ნაყოფის გამოძევება ხდება
მოულოდნელად და
არარეგულარულად,ხანდახან
გრძელდება 2-3 დღის
განმავლობაში.სანაყოფე გარსების

§არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეულ
აბორტამდე ,ცხოველს არ აღენიშნება
საშოდან არანაირი გამონადენი.

§ბრუცელოზით გამოწვეული აბორტისთვის
დამახასიათებელია წინასწარ გამონადენი
საშოდან.

§თუ აბორტის შემდეგ არ მოხდა
გართულებები, შესაძლებელია ხელახლა
მოხდეს მისი მაკეობა.

ნაყოფის მუმიფიცირება.Mumificatio foetus

§დედის ქსოვილების მიერ ხდება სანაყოფე
სითხის და ნაყოფის ქსოვილებიდან სითხის
შეწოვა; ნაყოფის სხეული ხდება მკვრივი და
მშრალი. მუმიფიკაცია ხშირია მსხ.
პირუტყვში, იშვიათად - ცხენებში ღორებში
მუმიფიკაციის დროს, ნაწილი
ახალდაბადებული გოჭებისა ნორმალურია,
ნაწილი კი მუმიფიცირებული.

§ნაყოფის მუმიფიცირებას იწვევს
საშვილოსნოს ყელის მჭიდრო დახურვა,
ან
საშვილოსნოს გადაგრეხვა, რაც თავის
მხრივ იწვევს საშვილოსნოს ყელიდან
საშვილოსნოში მიკრობების შეჭრას.
მუმიფიკაციისას დედა ცხოველის
სისხლში, არ არსებობს არავითარი
ინფექცია, ან ინვაზია.
§კლინიკური ნიშნები არ გამოვლინდება.
§ნაყოფი საშვილოსნოში შეიძლება წლების
განმავლობაში დარჩეს.
§დიაგნოზი: რექტალური გასინჯვით.

მაცერაცია Maceratio foetus

§მკვდარ ნაყოფში მიმდინარეობს რბილი
ქსოვილების გაჯირჯვება,გაფხვიერება და
დაშლა.

§ახასიათებს ცხოველთა ყველა სახეობას.
§კლინიკა:საშოდან ყავისფერი,ჩირქნარევი
გამონადენი,ნაყოფის ძვლის
ფრაგმენტებთან ერთად.

აბორტი ბრუცელოზის ფონზე
გამომწვევი - Brucella
1. Brucella abortus bovis- მსხ.ცხოველი
2. Brucella melitensis- ცხვარი,თხა
3. Brucella suis - ღორი
დაავადებაგადაიცემა:
შარდით,ფეკალით,ნერწყვით,
ან სხვა გამონაყოფით;
სქესობრივი გზით;
ალიმენტარული გზით;
დაზიანებული კანის საფარველიდან ;

მსხვილფეხა ცხოველებში აბორტი ხშირია:

§მაკეობის მე-6, მე-7 თვეზე.
§პირველ მაკეობისას - მე-3, ან მე -4 თვეზე.
§კლინიკა: გარეთა სასქესო ორგანოების
შესიება

§ საშოს ჰიპერემია
§ გამონადენი.

დიაგნოზი ბრუცელოზზე ისმება:

§სისხლის გამოკვლევით
§აბორტირების შემდეგ , სადიაგნოსტიკოდ,
ლაბორატორიაში იგზავნება:

§მოგდებული ნაყოფი მთლიანად
§სანაყოფე წყლები
§სანაყოფე გარსი
§მოგდებული ნაყოფის კუჭი

§ენდომეტრიტი საშვილოსნოს ლორწოვანი
გარსის ანთება
§მიზეზი: მშობიარობის ტრავმა
§მომყოლის შეჩერება
§საშვილოსნოს გამოვარდნა
§ვეტ.სანიტარული ნორმების დარღვევა
§კლინიკა:ჩირქოვან-ლორწოვანი გამონადენი
§მტკივნეული საშვილოსნო
§საშვილოსნოს ღია ყელი
§გარეთა სასქესო ორგანოების მაღალი
ტემპერატურა

ენდომეტრიტის მკურნალობა:
§ცხოველთა მოვლა-შენახვის პირობების
გაუმჯობესება
§საშვილოსნოს ღრუს ლუგოლის ხსნარით
გამორეცხვა
§ანტიმიკრობული ბოლუსები და
სანთლები
§სეპტიმეტრინი,მეტრომაქსი,ნეოფური,ფუ
რაზოლიდონი,ლეფურანი.
§ ვიტამინები
§ მატონიზირებელი პრეპარატები

მშობიარობამდელი საშოს გამოვარდნა prolapsus vaginae
§სრული და არასრული გამოვარდნა
§ახასიათებს ყველა სახეობის ცხოველს
მიზეზი:სისუსტე,მოციონის
უქონლობა,ფაღარათი,არაკომფორტული
სადგომი.
კლინიკა:
§საშოს ნაპრალიდან ჩანს არასრულად ან
სრულად გამოვარდნილი საშო, ზოგჯერ
საშვილოსნოს ყელის ნაწილიც.

ცხოველთა სქესობრივი და ფიზიოლოგიური სიმწიფე
აბორტი და მისი გამომწვევი მიზეზები
კითხვარი სემინარის ჩატარების წინ და შემდეგ გინეკოლოგიაში

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

მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური
მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და
პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით.
მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული
პირებისთვის.

მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული
ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას.

თბილისი
2018 წელი
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201 წელი ____ _________________
რეგიონი
1ემთხვევა თუ არა ცხოველთა სქესობრივი სიმწიფე მათ ფიზიოლოგიურ მომწიფებას?
ა) დიახ
ბ)არა
2.ერთნაირია თუ არა ცხოველთა ყველა სახეობისთვის სქესობრივი სიმწიფის ვადები?
ა)არა
ბ) დიახ
3.მსხვილფეხა პირუტყვის სქესობრივი სიმწიფე იწყება:
ა) 1 წლის ასაკიდან
ბ)1,5 წლის ასაკიდან
გ)9 თვის ასაკიდან
4.ცხენებში მაკეობის ხანგრძლივობა არის დაახლოებით:
ა) 150 დღე
ბ)260 დღე
გ)340 დღე
დ) 285 დღე
5.აბორტის გამომწვევი შეიძლება იყოს:
ა)ინფექციური დაავადება
ბ)ინვაზიური დაავადება
გ) ტრავმა
დ)ყველა პასუხი სწორია
6.შეიძლება თუ არა აბორტი გამოიწვიოს ვიტამინების ნაკლებობამ ორგანიზმში?
ა)დიახ
ბ)არა
7 . ტრავმული აბორტები შედარებით ხშირია:
ა)მსხვილფეხა პირუტყვში
ბ) ძაღლებში
გ)ღორებში
8.მრავალნაყოფიან ცხოველებში ნაყოფის მუმიფიცირების დროს:
ა)ზოგიერთი ნაყოფი ჯანმრთელია,ზოგი მუმიფიცირებული
ბ)ყველა მუმიფიცირებულია
9. მაკეობის რომელ ეტაპზე შეიძლება მოხდეს ჩანასახის გაწოვა?
ა) მაკეობის პიველ ეტაპზე
ბ)მაკეობის მეორე ეტაპზე
გ) მაკეობის ორივე ეტაპზე
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10.ითვლება თუ არა აბორტად,როდესაც ხდება ცოცხალი,მაგრამ სიცოცხლიუუნარო ნაყოფის
გამოძევება?
ა)დიახ
ბ)არა
11.საჭიროა თუ არა ცხოველის მკურნალობა სრული აბორტის შემდეგ, როდესაც ნაყოფიც და
სანაყოფე გარსებიც გამოძევებულია?
1)დიახ
2)არა
12.როგორ უნდა მოხდეს მუმიფიკაციის დროს დიაგნოზის დასმა?
ა)კლინიკური ნიშნებით
ბ)ანამნეზით
გ)რექტალური გამოკვლევით
13.ბრუცელოზით დაავადების დროს აბორტირება ხდება:
ა)მაკეობის მე-2, მე-3 თვეზე
ბ)მაკეობის მე-6,მე-7 თვეზე
გ)მაკეობის მე-8,მე-9 თვეზე

14.
აბორტის
(ნაყოფის
მოგდების)
სადიაგნოსტიკოდ ვაგზავნით:

შემთხვევაში,

ლაბორატორიაში

ბრუცელოზზე

ა)მთლიან მოგდებულ ნაყოფს
ბ) ნაყოფის პარენქიმულ ორგანოებს
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