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სუნთქვის ორგანოთა სისტემის პათოლოგიები

ტრენინგის
დასახელება
ტრენინგის
ხანგრძლივობა
ტრენინგის მიზანი

? საათი
სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს ცხოველთა სუნთქვის სისტემის
დაავადებები.მათი გამომწვევი მიზეზები,მათი
კლასიფიკაცია,დიაგნოსტირება,მკურნალობის საშუალებები და პროფილაქტიკური
გზები, მათი თავიდან ასაცილებლად.
Lლექცია

ტრენინგის ფორმატი
სასუნთქი სისტემის აგებულების განხილვა,მისი როლი ცხოველის ორგანიზმის
ჯანმრთელობაში.დაავადებათა ჩამონათვალი.მათი კლასიფიკაცია.თითოეული
დაავადების პათოგენეზი.დაავადების ხელისშემწყობი ფაქტორები.მათი
დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.
ტრენინგის შინაარსი

სწავლის შედეგი

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

სუნთქვის სისტემის მნიშვნელობა
სასუნთქი სისტემის ანატომიური აგებულება
დაავადებები,რომლითაც შეიძლება დაავადდეს სასუნთქი სისტემა
დაავადებების გამომწვევი ფაქტორები
დაავადებების დიაგნოსტიკის მეთოდები
დაავადებების მკურნალობის გზები
დაავადებების პროფილაქტიკა

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ:
- რა მნიშვნელობა აქვს სუნთქვის ორგანოთა სისტემას ორგანიზმისთვის;
- როგორია სასუნთქი სიტემის ანატომია
- როგორ
შეაფასონ
კლინიკური
სიმპტომების
საფუძველზე,რომელ
დაავადებასთან აქვთ საქმე.
- როგორ დასვან დიაგნოზი;
- როგორ უმკურნალონ სასუნთქი სისტემის ამა თუ იმ დაავადებას;
- რა პროფილაქტიკური ღონისძიებანი უნდა ჩატარდეს ამ დაავადებების
თავიდან ასაცილებლად.
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მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის
ფინანსური მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას
ახორციელებს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის
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მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული
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ორგანიზმში, სასუნთქი სისტემის დანიშნულებაა მოამარაგოს ორგანიზმი ჟანგბადით და
გამოყოს ნახშირორჟანგი. სასუნთქ გზებში ჰაერის გავლისას, ხდება მისი გათბობა, მტვრის,
მიკროორგანიზმების და მავნე ნივთიერებებისგან გათავისუფლება; ანუ, სასუნთქი სისტემის
ძირითადი ფუნქცია არის უზრუნველყოს გაზთა ცვლა ორგანიზმსა და გარემოს შორის.
სასუნთქი სისტემის დახმარებით, სხეულის უჯრედები და ქსოვილები მარაგდება
ჟანგბადით, რომელიც აუცილებელია მათი ცხოველქმედების და მათში ჟანგვითი
პროცესების

განსახორციელებლად.

ორგანიზმში

წარმოქმნილი

ნახშირორჟანგი

კი

გამოდის ამოსუნთქულ ჰაერთან ერთად.
მთელ ორგანიზმში, ჟანგბადის მიწოდება ხდება სისხლის საშუალებით, სისხლის
ჟანგბადით გამდიდრება კი - ფილტვებში, ნახშირორჟანგის მოცილების შემდეგ.
ცხოველთა სასუნთქი სისტემის დაავადებების მკურნალობას და პროფილაქტიკას
განსაკუთრებული

მნიშვნელობა

აქვს,

რადგან,

ცხოველთა

შინაგან

არაგადამდებ

დაავადებებს შორის, გავრცელების მიხედვით, მათ ერთ-ერთი პირველი ადგილი
უჭირავთ.

სასუნთქი სისტემის ორგანოებია: ცხვირი, ცხვირის ძგიდე, ხორხი, ტრაქეა და ფილტვები
ცხვირი სასუნთქი სისტემის ის ნაწილია, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს ჰაერის
შესუნთქვას გარემოდან. მისი შიგა ღრუ დაფარულია ლორწოვანი გარსით, რომლის ძირითადი
ფუნქციაა გაათბოს ჩასუნთქული ჰაერი, გაათავისუფლოს იგი უცხო, მცირე ნაწილაკებისგან,
რომლებიც შეიძლება არსებობდნენ ჰაერში.
ცხოველის

დიაგნოსტირებისას

ორგანოლეპტიკურად,

ყურადღება

ხდება
ექცევა

ცხვირიდან
როგორია

მისი

გამონადენის
რაოდენობა,

გამოკვლევა
ფერი,

სუნი,

კონსისტენცია, ასევე ამოსუნთქული ჰაერის სუნი და სხვა.
ხორხის დანიშნულებაა გაატაროს ჰაერი ორივე მიმართულებით.
ხორხის დათვალიერებისას, ყურადღება ექცევა, ხომ არ არის იგი შეშუპებული, ასევე
ვიყენებთ პალპაციას (მტკივნეულობის გამოსაკვლევად) და აუსკულტაციას, სტენოზური
ხმაურის, ან ხიხინის გამოსაკვლევად.
ტრაქეა შედგება ხრტილოვანი რგოლებისგან. მისი ფუნქციაა გაატაროს ჰაერი ფილტვებში
ორივე მიმართულებით.
დიაგნოსტირებისას მოწმდება ცალკეული რგოლის ფორმა, მტკივნეულობა, ტემპერატურა
(პალპაციით); ასევე, ტარდება აუსკულტაცია, ხიხინის (მშრალი, სველი) და ხველის
რეფლექსის გამოსავლენად.
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ფილტვები ის ორგანოა, სადაც უშუალოდ მიმდინარეობს გაზთა ცვლა. ფილტვები
მდებარეობს გულმკერდის ღრუში და შედგება სამი ნაწილისგან: სამწვერა, საგულე და
დიაფრაგმული ნაწილები (მათ ფილტვის წილები ეწოდება).
გამოკვლევისას

ხდება

გულმკერდის

ფორმის

დათვალიერება,

მთლიანობა; პალპაციით ვიკვლევთ გულმკერდის მთლიანი არის

მოწმდება

ნეკნების

მტკივნეულობას, ხოლო

პერკუსიით - მათ საზღვრებს. აუსკულტაციით ვუსმენთ ფილტვების ხმიანობას.
სასუნთქი სისტემის დაავადებების გამომწვევი მიზეზები შეიძლება იყოს: გარემოში და
ცხოველთა სადგომში ტენიანობის და ტემპერატურის ცვალებადობა, ჰაერში მავნე აირების
(ამიაკი,

გოგირდწყალბადი)

არსებობა,

ასევე,

ჰაერის

მტვრის

ნაწილაკებით

და

მიკროორგანიზმებით დაბინძურება.
პირველადი კლინიკური გამოვლინება, რომელიც სასუნთქი სისტემის დაავადებების დროს
შეინიშნება, არის: ცხვირიდან გამონადენი ექსუდატის რაოდენობის მომატება, სუნთქვის
აჩქარება, ხველა, ქოშინი, ტემპერატურის მატება და სხვა.
ცხოველები,

რომლებიც

ავადდებიან

სასუნთქი

სისტემის

დაავადებებით,

ცხადია

საჭიროებენ მკურნალობას, რაც იწვევს მეცხოველეობის მეურნეობისთვის ეკონომიკურ
ზარალს, გამოწვეულს მათი მკურნალობის ხარჯებით. ასევე, მკურნალობის არარსებობის
შემთხვევაში, კარგავენ სანაშენე და სამეურნეო ღირებულებას, რაც საბოლოოდ დიდი
ეკონომიკური ზარალით ან ლეტალური გამოსავლით მთავრდება.

სასუნთქი სისტემის დაავადებების კლასიფიკაცია
ა) ზედა სასუნთქი გზების და ბრონქების დაავადებები:
ცხვირიდან სისხლდენა (Rhinorrhagia)
რინიტები (Rhinitis)
ზედა ყბის წიაღის კატარი (Catarrhus sinus maxillaries)
შუბლის წიაღის კატარი ( Catarrhus sinus frontalis)
საჰაერო პარკის კატარი ცხენებში ( Catarrhus sacci aerophori)
ხორხის ანთება (Laryngitis)
ბრონქიტები (Bronchitis)

ბ) ფილტვების დაავადებები
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ფილტვების ჰიპერემია და შეშუპება (Huperaemia et oedema pulmonum)
ფილტვების კრუპოზული ანთება (Pneumonia crouposa)
ფილტვების კატარალური ანთება (Pneumonia catarrhalis)
ფილტვების ემფიზემა (Emphysema pulmonum)
ფილტვების განგრენა (Gangraena pulmonum)
გ) პლევრის დაავადებები

პლევრიტი (Pleuritis)
გუმლკერდის წყალმანკი (Hydrothorax)
გულმკერდის ღრუში ჰაერის დაგროვება (Pneumothorax)

სასუნთქი სისტემის დაავადებათა ძირითადი სიმპტომები
სასუნთქი სისტემის დაავადებების ძირითადი სიმპტომებია:
ცხვირიდან გამონადენი, ხველა, ქოშინი, ციანოზი

ცხვირიდან გამონადენი _

არის ერთ-ერთი კლინიკური ნიშანი, რომელსაც დიდი

ყურადღება ექცევა ცხოველის დიაგნოსტირების დროს. მისი შეფასება საშუალებას გვაძლევს
ვივარაუდოთ, არის თუ არა პათოლოგია სასუნთქ სისტემაში, ასევე, განვსაზღვროთ
პათოლოგიური კერის ლოკალიზაციის ადგილი.
ხველა _ სასუნთქ ორგანოთა დაავადების მაჩვენებელი მნიშვნელოვანი ნიშანია. ხველას იწვევს
ხველის

ცენტრის

რეფლექსური

გაღიზიანება.

მიზეზი

შეიძლება

იყოს

ფილტვებში

პარაზიტების არსებობა, სითხის ან ლორწოს დაგროვება, ან სამკურნალწამლო პრეპარატის
მოხვედრა მათში. აღნიშნული ცენტრი მოთავსებულია მოგრძო ტვინში. ხველის ძალა,
ხანგრძლივობა და ტემბრი დამოკიდებულია პათოლოგიური პროცესის ხასიათზე.
თავისთავად, ხველა არის ორგანიზმის დამცავი რეაქცია, რა დროსაც ხდება
სასუნთქი გზების გათავისუფლება სხვადასხვა სეკრეტისგან, ამიტომ, ზოგჯერ სასურველია
ხველის ცენტრის ხელოვნური გაღიზიანება, რაც უზრუნველყოფს სასუნთქი გზების
გათავისუფლებას იმ გამაღიზიანებელი ლორწოსგან, რომელიც დაგროვილია მათში სასუნთქი
სისტემის სხვადასხვა პათოლოგიის გამო.
მშრალი ხველა ახასიათებს მშრალ პლევრიტს, ბრონქიტს და კრუპოზულ პნევმონიებს,
საწყის სტადიებზე.
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მყეფარე ხველა გვხვდება ხორხის დაზიანებისას, ხოლო თუ ფილტვებში ემფიზემაა, ხველა
ხდება ყრუ.
თუ ცხოველი ახველებს, მაგრამ არ აქვს არანაირი გამონადენი ცხვირიდან, უნდა
ვიფიქროთ, რომ ადგილი აქვს უცხო სხეულის ან მტვრის ნაწილაკების მოხვედრას ტრაქეაში.
არ არის გამორიცხული, ხველა გამოიწვიოს ფილტვებში პარაზიტების არსებობამაც.
ხველა, რომელსაც თან სდევს ცხელება, გამონადენი ცხვირიდან და თვალებიდან,
გვაფიქრებინებს ინფექციის არსებობაზე,

რაც აუცილებელს ხდის მათ მკურნალობას

ანტიბიოტიკებით და სულფანილამიდური პრეპარატებით.

ქოშინი სუნთქვის აჩქარებაა და მას ორგანიზმში ფილტვების სხვადასხვა სახის დაზიანება
იწვევს. ფილტვების პათოლოგიის დროს, სისხლში წარმოიქმნება ნახშირორჟანგის ჭარბი
რაოდენობა, რაც აღიზიანებს მოგრძო ტვინში არსებულ სუნთქვის ცენტრს და ცხოველი
იწყებს ქოშინს.
ქოშინი შეიძლება იყოს: ინსპირაციული (შესუნთქვის დროს), ექსპირაციული (ამოსუნთქვის
დროს) და შერეული.
ინსპირაციული ქოშინი გვხვდება იმ დროს, როდესაც ორგანიზმში ხდება მსხვილი
სასუნთქი გზების შევიწროება. შესუნთქვა გართულებულია და ჰაერის შესვლას სასუნთქ
გზებში ახლავს ხმაური, რომელიც ზოგჯერ სტვენას ჰგავს.
ექსპირაციული ქოშინი ძირითადად გვხვდება მაშინ, როცა ფილტვის ქსოვილებში
შემცირებულია ან დაკარგულია ელასტიურობა. ცხოველს უჭირს ამოსუნთქვა. ამ დროს უნდა
ვივარაუდოთ, რომ საქმე გვაქვს ფილტვების ეგზემასთან, ან ბრონქიალურ ასთმასთან.
შერეული ქოშინის დროს რთულდება მთლიანად სუნთქვის პროცესი, როგორც ჩასუნთქვა,
ისე ამოსუნთქვა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფილტვების სასუნთქი ზედაპირის მოცულობა
შემცირებულია, რაც გამოწვეულია მათში ინფილტრაციული პროცესების არსებობით.ეს კი
თავისთავად მიგვანიშნებს ორგანიზმში პნევმონიის, ან ფილტვების ემფიზემის არსებობაზე.
ციანოზი
სასუნთქი სისტემის დაავადების ერთ-ერთი დამახასიათებელი სიმპტომია ლორწოვანი
გარსების ციანოზი. ციანოზის არსებობა ნიშნავს სისხლში ნახშირორჟანგის, ან ჰემოგლობინის
მომატებას, რაც გამოიხატება კანზე და ლორწოვან გარსებზე არსებული მოცისფრო-მოლურჯო
ფერით.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ცხოველთა სასუნთქი სისტემის დაავადებებიდან აღსანიშნავია:
რინიტი, ბრონქიტი, ბრონქოპნევმონია, პნევმონია, პლევრიტი.
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რინიტი (Rhinitis) ცხვირის ლორწოვანი გარსის ანთებაა.

იგი შეიძლება იყოს

პირველადი და მეორადი. ცხოველებში, ინფექციური დაავადებების დროს, ხშირად აქვს
ადგილი რინიტს. გვხვდება სეროზული, კატარალური, ჩირქოვანი, ფიბრინოზული
რინიტი, მიმდინარეობის მიხედვით კი - მწვავე ან ქრონიკული.
პირველადი რინიტი შეიძლება განვითარდეს ცივი და ცხელი ჰაერის, მტვრის,
ამიაკის, გოგირდწყალბადის და სხვა ქიმიური ნივთიერებების ჩასუნთქვის შედეგად, მისი
გამომწვევი შეიძლება იყოს მექანიკური ტრავმაც.
მეორადი რინიტის ჩამოყალიბება ახასიათებს მრავალ ინფექციურ დაავადებას.
რინიტის განვითარებაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სასუნთქი გზების ლორწოვან
გარსებზე არსებული მიკროფლორა, რომელიც ორგანიზმის დასუსტებისას აქტიურდება
და ხელს უწყობს ანთებითი პროცესის განვითარებას.
კლინიკური ნიშნები: ცხოველი აცემინებს, სუნთქვა უძნელდება და უხანგრძლივდება.
ცხვირის ლორწოვანი გარსი გაწითლებული და შეშუპებულია, ზოგჯერ მათზე აღინიშნება
სისხლჩაქცევები. ადგილი აქვს ცხვირიდან გამონადენს, რომელიც ჯერ თხიერია, შემდეგ კი
სქელდება.

თუ

ორგანიზმში

არის

პათოგენური

მიკროორგანიზმები,

გამონადენი

ჩირქოვანია.
ფიბრინოზული რინიტის დროს, ლორწოვან გარსებზე წარმოიქმნება ნადები,
რომელთა მოცილების შემდეგ ჩნდება მტკივნეული წყლულები.
დიდხანს მიმდინარე რინიტს ქრონიკული რინიტი ეწოდება. ხშირად ამ დაავადების
მიზეზი მკურნალობის დაგვიანება, ან არარსებობაა.
დაავადებაზე დიაგნოზი ისმება კლინიკური ნიშნების საფუძველზე.
მწვავე რინიტი გრძელდება 7-12 დღე, ქრონიკული კი შეიძლება თვეობით
გაგრძელდეს.
დიფერენციალური დიაგნოზი აუცილებელია, რადგან არსებობს ისეთი ინფექციური
და

პარაზიტული

დაავადებები,

რომლებიც

მიმდინარეობენ

იგივე

სიმპტომებით

(ცხვირიდან გამონადენი და ცხვირის მაღაო, ქოთაო, კონტაგიოზური პლევროპნევმონია,
პასტერელოზი,

ავთვისებიანი

ატროფიული

რინიტი,

კატარული
გრიპი,

ცხელება,

ვირუსული

რინოტრაქეიტი,
პნევმონია).

ინფექციური
რინესტროზი

(არაწყვილჩლიქიანების ინვაზიური დაავადება, გამოწვეული ცხვირ-ხახის ბორათირინოსტრუსის

გვარიდან),

მეტასტრონგილოზი-ნემატოდების

გვარიდან,

რომლებიც

აზიანებენ ბრონქებს და მრავალი სხვა.
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პროგნოზი საფრთხილოა და დამოკიდებულია დაავადების წარმოშობასა და ავადმყოფობის
პროცესის სიმძიმეზე.
მკურნალობა
პირველ რიგში აუცილებელია მოვაცილოთ დაავადების გამომწვევი მიზეზი. ცხოველი
მოვათავსოთ სუფთა, ზომიერად თბილ შენობაში, სადაც არ იქნება გამჭოლი ქარი, მივცეთ
სრულფასოვანი საკვები; მძიმე შემთხვევების, მაგალითად კრუპოზული და დიფტერიული
რინიტის დროს, ცხვირის ლორწოვანი გარსის ანთებადი პროცესის შესაჩერებლად, იყენებენ
0,25%-იან ნოვოკაინის, 0,2%-იან ეტაკსეფინის, 0,5%-იან ტანინის, 3%-იან ბორის მჟავას
ხსნარებს. ამ ხსნარებით ხდება ნესტოების გამორეცხვა (შესხურებით), შემდეგ კი უნდა
ჩაეწვეთოს რომელიმე, ფართო სპექტრის მქონე ანტიბიოტიკების ხსნარი.
პროფილაქტიკა მდგომარეობს ცხოველისთვის კარგი მოვლა-შენახვის პირობების
შექმნაში, მის დაცვაში როგორც სიცივის, ასევე სიცხისგან. ცხოველთა სადგომში
აუცილებელია დაცული იყოს ჰაერის ტენიანობის დასაშვები მაჩვენებელი,

არ უნდა

დავუშვათ ამიაკის, გოგირდწყალბადის და ნახშირორჟანგის მაღალი მაჩვენებლის
არსებობა. უნდა ხდებოდეს სადგომის სისტემატური დასუფთავება ნაკელისა და
წუნწუხისაგან. ცხოველთა საკვები უნდა იყოს სრულფასოვანი, ვარგისი, მტვრისა და ობის
მინარევების გარეშე.

ბრონქიტი–(Bronchitis) არის ბრონქების ლორწოვანი გარსის ანთება. დაავადება
მიმდინარეობს მწვავე ან ქრონიკული ფორმით,

წარმოშობის მიხედვით არსებობს

პირველადი ან მეორადი რინიტი. ანთებითი პროცესი შეიძლება იყოს: კატარული,
ჩირქოვანი, ჰემორაგიული და ფიბრინოზული. იმის მიხედვით, თუ რა არეალს მოიცავს
ანთებითი პროცესი, განასხვავებენ მიკრო, მაკრო და დიფუზურ ბრონქიტს.
დაავადების განვითარება დაკავშირებულია შენახვის არახელსაყრელ პირობებთან
(ტენიანი, ცივი ან გაუნიავებელი სადგომი), ჰაერში დიდი რაოდენობით ამიაკის,
გოგირდწყალბადის,

მტვრის,

დაობებული საკვების ნაწილაკების შემცველობასთან,

არასრულფასოვანი საკვებით კვებასთან, გაციებასთან და სხვა. ბრონქიტი ხშირად თან
ახლავს რომელიმე ინფექციურ დაავადებას, როგორც გართულება. მაგალითად ბრონქიტს,
პნევმონიას, ჭირს (ძაღლებში), ინფექციურ ატროფიულ რინიტს, პარატიფს, პასტერელოზს,
გრიპს; ასევე იგი შეიძლება მეორადი დაავადების სახით თან ერთვოდეს რომელიმე
ინვაზიურ დაავადებას: დიქტიოკაულოზს, მეტასტრონგილოზს, ასკარიდოზს. ცხოველები
ხშირად ავადდებიან ადრე გაზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე, საძოვარზე ცივი,
წვიმიანი ამინდის პირობებში.
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მსხვილი ბრონქების დაავადების (მაკრობრონქიტის) დროს, ცხოველის მდგომარეობა
შედარებით

დამაკმაყოფილებელია,

ტემპერატურა

მცირედით

იმატებს,

მადა

დაქვეითებულია, შეიმჩნევა ჩქარი დაღლა, ხველება და ხიხინი ფილტვებში. ხიხინი
შეიძლება იყოს მშრალი ან სველი. მშრალი ხიხინი ისმინება მაშინ, როდესაც ბრონქებში
გროვდება ბლანტი ექსუდატი, ხოლო თუ ცხოველი ახველებს - ექსუდატი თხიერია.
(მიკრობრონქიტის)

წვრილი ბრონქების ანთების

დროს, ცხოველის მდგომარეობა

შედარებით მძიმეა, იგი მოწყენილია, ტემპერატურა მკვეთრად მომატებულია, სუნთქვა
გაძნელებული, ლორწოვანი გარსები ლურჯია. თუ დაავადება არ გართულდა, ცხოველი
გამოჯანმრთელდება 2-3 კვირაში, თუმცა იკლებს მისი პროდუქტიულობა; ასევე ცხოველი
იკლებს წონაში.
გამომწვევი მიზეზები და etiologia პირველადი ბრონქიტის მიზეზი ხშირად გაციებაა და
ამიტომ იგი ხშირია გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. გაციებას ხელს უწყობს წვიმიანი ამინდი
და გამჭოლი ქარი. წვრილფეხა ცხოველები ხშირად ცივდებიან გაპარსვის შემდეგ. დაავადების
ხელშემწყობია აგრეთვე მტვრიანი საკვების მიცემა, (სამრეწველო კომპლექსებში მშრალი
კომბინირებული საკვები), მტვრიანი თივა ან შვრია. ასევე, მიზეზი შეიძლება გახდეს
სადგომშის ჰაერში მავნე აირების მომეტებული არსებობა, შენობაში ვენტილაციის ან
კანალიზაციის მწყობრიდან გამოსვლის გამო, ამიაკის, გოგირდწყალბადის ან სხვა მავნე
აირების დაგროვება.
ჩირქოვანი, ჰემორაგული და ფიბრინული (კრუპოზული) ბრონქიტების მიზეზი შეიძლება
იყოს ტოქსიური (შხამიანი) ნივთიერებების ჩასუნთქვა (სამრეწველო გაზები, კვამლის დიდი
რაოდენობა),

ცხოველებისთვის

სამკურნალწამლო

ნივთიერებების

არასწორად

მიცემა,

საკვების ნაწილაკების შესუნთქვა კვების დროს და სხვა.
მეორეული ბრონქიტი ვითარდება სასუნთქი სისტემის ორგანოთა ზოგიერთი ინფექციური
დაავადების დროს. ასეთი დაავადებებია: მაღაო, ქოთაო, ზემო სასუნთქი გზების კატარი,
ტუბერკულოზი, ღორის ჭირი, ატროფიული რინიტი, ძაღლის ჭირი. ასევე, ბრონქიტი
შეიძლება

ახლდეს

პარაზიტულ

დაავადებებს;

ეს

დაავადებებია:

დიქტიოკაულოზი,

მეტასტრონგილოზი (ღორებში). ბრონქიტი არაგადამდები დაავადებების თანმხლებიცაა:
გულის, ფილტვების, თირკმლების დაავადებები.
დაავადების

ხელშემწყობი

ფაქტორებიდან

აღსანიშნავია:

სადგომში

სულადობის

სიმჭიდროვე, ჰაერის ბაქტერიული დაბინძურება, მზის სხივების ნაკლებობა ან არარსებობა,
საკვებში A ვიტამინის ნაკლებობა ან არარსებობა, არასაკმარისი რაციონი ან სულაც
საპირისპირო - ზედმეტად სათუთად ცხოველთა შენახვა. ასე, რომ ზომიერება აუცილებელია.
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პათანატომიური ცვლილებები
დაავადების საწყის სტადიაზე ლორწოვანი გარსები ჰიპერემულია, შეშუპებულია, შემდეგ
იფარება ლორწოთი და ექსუდატით, რომელიც მდიდარია ლეიკოციტებით, მოციმციმე
ეპითელური უჯრედებით და მიკრობებით. ბრონქების ნერვული რეცეპტორები ღიზიანდება
და წარმოიშობა რეფლექსური ხველა, ხოლო ბრონქების სანათურები, ანთების შედეგად
ვიწროვდება, რაც აძნელებს სუნთქვას და ნახველის გარეთ გამოსვლას. ვითარდება
ალვეოლური ემფიზემა. ამის შემდეგ,

ექსუდატის გადასვლა

ხდება უკვე სისხლში, რაც

განაპირობებს ინტოქსიკაციას, შედეგად ირღვევა თბორეგულაცია და იმატებს სხეულის
ტემპერატურა.
პათანატომიური გაკვეთის შემდეგ, შესაძლებელია წვრილ ბრონქებში საცობების, ხოლო
პნევმონიით გართულებისას, პნევმონიური კერების ნახვა.
კლინიკური სიმპტომები: მაკრობრონქიტის დროს სხეულის ტემპერატურა უმნიშვნელოდ
იმატებს და ასეთი მატება მხოლოდ პირველ სამ დღეს შეინიშნება.ზოგადი მდგომარეობა
დაქვეითებულია, მადა - შემცირებული, სუნთქვა და პულსი კი ოდნავ გახშირებული.
რაც შეეხება მიკრობრონქიტს, ავადმყოფის მდგომარეობა შესამჩნევად დამძიმებულია,
სხეულის ტემპერატურა 400-410 და ავადმყოფობის ბოლომდე ასე გრძელდება. სუნთქვა და
პულსი გახშირებულია, აღინიშნება ექსუდაციური ქოშინი, ყრუ, მტკივნეული ხველა, რასაც
თან სდევს ნახველის გამოდევნა. ცხვირიდან აღინიშნება ლორწოვან-ჩირქოვანი ან ლპობითი
ხასითის ექსუდატი. აუსკულტაციისას ისმინება გაძლიერებული, წყვეტილი სუნთქვა, ხიხინი,
რომელიც დაავადების დასაწყისში მშრალია, ხოლო ექსუდატის გათხიერებასთან ერთად
ხდება სველი. გულმკერდის პერკუსიით დგინდება მწვავე ალვეოლური ემფიზემისთვის
დამახასიათებელი ფილტვების საზღვრების გადიდება.
მწვავე ფორმა გრძელდება 2-3 კვირა და სრულყოფილი მკურნალობის პირობებში
მთავრდება ცხოველის სრული გამოჯანმრთელებით. რაც შეეხება ქრონიკულ ფორმას, იგი
შეიძლება თვეობით და წლობითაც გაგრძელდეს და არაა გამორიცხული გართულდეს
ბრონქოპნევმონიით, ემფიზემით, ბრონქოსტენოზით ან ბრონქიალური ასთმით. ამავე დროს,
ქრონიკულ ფორმას ახასიათებს გაუარესებისა და გაუმჯობესების პერიოდები, ამინდის
ცვალებადობასთან დაკავშირებით.
დიაგნოზი ისმება ანამნეზისა და კლინიკური გამოკვლევის საფუძველზე.
დიფერენციაცია უნდა გაევლოს ისეთ პარაზიტულ და ინფექციურ დაავადებებთან,
როგორიცაა

ინფექციური

რინოტრაქეიტი,

ბრონქიტი,

ატროფიული

რინიტი,

გრიპი,

პარაგრიპული და ადენოვირუსული ინფექციები, მიკოპლაზმოზი, ვირუსული პნევმონია,
პასტერელოზი, პარატიფი, მიკოზები, მეტასტრონგილოზი, ექინოკოკოზი, დიქტიოკაულოზი

9

და სხვა. ამის გასარკვევად, უნდა ჩატარდეს სრული ეპიზოოტიური, მიკრობიოლოგიური და
სხვა ლაბორატორიული გამოკვლევები.
მკურნალობა კომპლექსურია. გამომწვევი მიზეზის მოცილების შემდეგ, ავადმყოფს უნდა
შეექმნას

მოვლა-შენახვის კარგი პირობები. მკურნალობა მიმდინარეობს ანტიმიკრობული

საშუალებებით: ანტიბიოტიკებითა და სულფანილამიდებით, რომელსაც იყენებენ როგორც
ინექციის სახით, კუნთში, ასევე ინტრატრაქეალურად. კარგ შედეგს იძლევა ნოვოკაინური
ბლოკადა ინტრავენურად.
ბრონქებიდან ანთებადი ექსუდატის გასათხიერებლად, გამოიყენება ამოსახველებელი
საშუალებები. მტკივნეული ხველის დროს კი იყენებენ კოდეინს ან დიონინს. ბრონქების
გასაფართოებლად გამოიყენება ეფედრინი. ასევე, კარგ შედეგს იძლევა ფართო სპექტრის მქონე
ყველა ანტიბიოტიკი.
შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფიზიოთერაპიაც: გულმკერდის შეფუთვა, დამათბუნებელი
კომპრესები, მდოგვის საფენები; კარგ შედეგს იძლევა ინჰალაციებიც, რომელთა ჩატარება
შესაძლებელია სპეციალურ კამერებში.
დაავადებას თავიდან ავიცილებთ, თუ არ დავუშვებთ ცხოველის გაცივებას (ცივი,
ორპირი ქარი), შევუქმნით კვებისა და მოვლა-შენახვის შესაფერის პირობებს.
ბრონქოპნევმონია (Bronchopneumonia)
არის წვრილი ბრონქების ლორწოვანი გარსის და ფილტვების ცალკეული წილების
ანთება. იგი შეიძლება იყოს პირველადი და მეორადი. განსაკუთრებით ხშირად ავადდება
მოზარდი.
დაავადების

გამომწვევი

მიზეზებია:

გაციება,

მავნე

აირები,

მტვერი,

მიკროორგანიზმები და სხვა. დაავადების გამოწვევაში დიდია იმ მიკროორგანიზმების
როლი, რომლებიც ჩვეულებრივ, სასუნთქი გზების ლორწოვან გარსებზე ბინადრობენ
(პნევმოკოკი, სტაფილოკოკი, ნაწლავისა და პროტეუსის ჩხირი და სხვა). დაავადების
ხელშემწყობი პირობებია: ცუდი მოვლა-შენახვა და კვება, ულტრაიისფერი სხივების
ნაკლებობა და სხვა, რომლებიც ასუსტებენ ცხოველის ორგანიზმს.
მეორადი

ბრონქოპნევმონია

თან

ერთვის

ისეთი

დაავადებებით

ცხოველთა

ავადმყოფობას, როგორიცაა: ტუბერკულოზი, პასტერელოზი, პარატიფი, სალმონელოზი,
დიპლოკოკოზი, ასკარიდოზი და სხვა.
კლინიკური ნიშნები: დამახასიათებელია თითქმის ყველა სიმპტომი, რაც ახასიათებს
მწვავე დიფუზურ ბრონქიტს: მაღალი ტემპერატურა, მადის დაქვეითება, პულსის
გახშირება, ხველება, ცხვირიდან გამონადენი. ფილტვების მოსმენისას აღინიშნება ხიხინი,
პერკუსიით შეიგრძნობა მოყრუება.
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თუ ანთებითი პროცესი მოიცავს ერთდროულად ბრონქებს და ფილტვებს, ეს
ბრონქოპნევმონიაა, ხოლო თუ პროცესში ჩათრეულია ფილტვები და პლევრა, ეს
დაავადება უკვე პლევროპნევმონიის სახელითაა ცნობილი.
კატარული ბრონქოპნევმონია ხშირად ბრონქიტის გართულებად გვევლინება და მას იგივე
ფაქტორები იწვევს, რაც ბრონქიტს, თუ ხელშემწყობი ფაქტორებიც ახლავს თან. ასეთი
ფაქტორებია: არასასურველი (არასრულფასოვანი) კვება, ცხოველის გამჭლევება,
ჰიპოვიტამინოზები, რომელიმე გადატანილი დაავადების შედეგად დასუსტებული
ორგანიზმი. ასეთი პირობების დროს მისი განვითარების რისკი უკვე მაღალია.
პნევმონურ კერაში ყოველთვის შეიძლება ვნახოთ (ლაბორატორიულად), პირობითად
პათოგენური მიკრობები (სტრეპტოკოკები, სტაფილოკოკები, ნაწლავის ჩხირი). პირობითად
პათოგენური ეწოდებათ იმიტომ, რომ ჩვეულებრივ, ისინი ჯანმრთელ ცხოველშიც შეიძლება
ბინადრობდნენ, მაგრამ ცხოველის დაავადება არ გამოიწვიონ. როგორც კი ცხოველს მოვლაშენახვის არასასურველი პირობები ექმნება,მისი ორგანიზმი სუსტდება და ასეთი მიკრობები
მათთვის უკვე საშიში ხდება.
პათოგენეზი
ფილტვის ქსოვილში დაავადების აღმძვრელის შეჭრა ხდება უმეტესად ბრონქების გზით,
თუმცა არაა გამორიცხული მისი შეჭრა მოხდეს სისხლის ან ლიმფის მეშვეობითაც.
კრუპოზული პნევმონიისგან განსხვავებით, აქ პროცესი ნელა და შესაბამისად ხანგრძლივად
მიმდინარეობს. წარმოიქმნება ანთებითი კერა, რომელიც ნელ-ნელა გადადის და აავადებს სხვა
ჯანმრთელ უბნებსაც. ბოლოს იქმნება ერთიანი, დიდი კერა. ალვეოლები ივსება კატარული
ექსუდატით, რომელიც არ დედდება და მდგომარეობა რთულდება ფილტვების განგრენით. ამ
პროცესებს თან სდევს ცხვირიდან გამონადენი უხვი ექსუდატი. ბრონქების ანთებითი
პროცესი ავიწროებს მის სანათურებს, რასაც თან ერთვის სქელი ექსუდატის დაგროვება და
ძნელდება ჰაერის მოძრაობა ფილტვებისკენ და პირიქით. ეს კი აძნელებს ჟანგბადით სისხლის
მომარაგებას, მცირდება ფილტვის ქსოვილის სასუნთქი ზედაპირი, ირღვევა ქსოვილოვანი
სუნთქვა, იმატებს ნახშირორჟანგის შემცველობა სისხლში და ხდება სუნთქვის ცენტრის
აღგზნება, რაც იწვევს სუნთქვის გახშირებას.
პნევმონიური კერების წარმოქმნა, ინტოქსიკაცია, სხეულის ტემპერატურის მომატება,
სისხლის წნევის აწევა სისხლის მიმოქცევის მცირე წრეში, არღვევს სასიცოცხლო პროცესებს
გულის კუნთში, ვითარდება დისტროფიული პროცესები, იმატებს აღგზნებადობა, მცირდება
ცირკულაციაში მყოფი სისხლის რაოდენობა, ეცემა სისხლის მაქსიმალური და მატულობს
მინიმალური წნევა, სისხლში ჩქარდება ერითროციტების დალექვა. შხამების სისხლში
გადასვლა იწვევს ერითროციტების დაშლას, რაც გამოიხატება ანემიასა და სიყვითლეში.
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პათანატომიური ცვლილებები გამოიხატება დაზიანებული ფილტვების წინა და გულის
მფარავ, იშვიათად დიაფრაგმის წილებში. პნევმონური კერები სხვადასხვა სიდიდისაა. ასევე
განსხვავებულია მათი ფერიც, არის მოწითალო-ყავისფერი, ზოგჯერ მორუხო-წითელი, ან
მორუხო თეთრი. მათზე ხელის მოჭერით გამოდის სისხლოვანი ან მორუხო ფერის, ჩირქის
მსგავსი ან ხაჭოსებრი სითხე. გადიდებულია ბრონქული ლიმფური კვანძები. პნევმონურ
კერებს ხშირად სოლის ფორმა აქვთ, რომელთა ფუძე მიმართულია პერიფერიისკენ, წვერი კი ბრონქისკენ. მეტასტაზური პნევმონიის დროს, ფილტვებში შეიძლება ვნახოთ სხვადასხვა
სიდიდის

ჩირქგროვები,

ზოგჯერ

ისინი

შემოფარგლულნი

არიან

მკვრივი

შემაერთებელქსოვილოვანი კაფსულით.
მკურნალობა: ცხოველს ათავსებენ თბილ, ვენტილირებულ შენობაში. სამკურნალოდ
ნიშნავენ ისეთ პრეპარატებს, რომლებიც ხელს უწყობს საკვების გადამუშავებას, ანუ გამხსნელ
საშუალებებს, საფაღარათოებს - მცირე დოზებით. თუ ავადმყოფ ცხოველს აქვს ერთკამერიანი
კუჭი, შეიძლება მივცეთ პეპსინიც. მკურნალობის დასაწყისშივე, აუცილებელია ფართო
სპექტრის ანტიბიოტიკის დანიშვნა; თუ საშუალებაა, კარგია ჯერ შემოწმდეს ანტიბიოტიკების
მგრძნობელობაზე ცხოველის სასუნთქი სისტემიდან აღებული მიკროფლორა და შესაბამისად
დაინიშნოს

ანტიბიოტიკი.

ანტიბიოტიკების

პარალელურად

უნდა

მიეცეს

სულფანილამიდური პრეპარატებიც 0,02-0,05 გრამს 1 კგ. ცოცხალ წონაზე.
პლევრიტი (Pleuritis) არის პლევრის, ანუ ფილტვის გარსის ანთება. იგი შეიძლება იყოს
პირველადი ან მეორადი წარმოშობის, მშრალი ან სველი. მიმდინარეობს მწვავედ ან
ქრონიკულად. იგი უმეტესად მეორადი წარმოშობისაა და წარმოადგენს კრუპოზული
პნევმონიის, ბრონქოპნევმონიის ან პერიკარდიტის გართულებას. პლევრიტი შეიძლება
განვითარდეს ზოგიერთი ინფექციური და ინვაზიური დაავადების დროსაც.
განვიხილოთ, როგორ ხდება პლევრიტის ჩამოყალიბება: ანთებითი პროცესის დროს
გამოყოფილი ექსუდატი თუ არ გაიწოვა, იგი დედდება, იკვრება და თხელი ან სქელი აპკის
სახით ედება პლევრის ზედაპირს. ვითარდება მშრალი პლევრიტი. თუ ანთების არეში
გამოყოფილი სითხე ვერ ასწრებს შეწოვას, ადგილი აქვს სითხის დაგროვებას პლევრის
ღრუში (სველი პლევრიტი), რაც ფილტვების ზედაპირზე ზეწოლის გამო, ხელს უშლის
სუნთქვას. ანთებითი პროცესის მიმდინარეობისას, დაგროვილი მავნე ნივთიერებები და
მიკრობების

ტოქსინები,

იწვევს

ინტოქსიკაციას

(მოწამვლას),

რაც

გამოიხატება

ტემპერატურის აწევასა და ნივთიერებათა ცვლის მოშლაში.
კლინიკური

ნიშნები:

პლევრიტის

მთავარი

კლინიკური

ნიშნებია:

მაღალი

ტემპერატურა, მოდუნება, უმადობა, გახშირებული, ზერელე და ზედაპირული სუნთქვა,
მტკივნეული და ყრუ ხველა. გულმკერდის ღრუს დაზიანებული მხარის პალპაცია (ხელის
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შეხება) და პერკუსია (დაკაკუნება), მშრალი პლევრიტის დროს, იწვევს ტკივილს,
მოსმენისას (აუსკულტაცია) აღინიშნება ხახუნის ხმა, ესაა მშრალი პლევრიტი. სველი
პლევრიტის დროს პერკუსიით მოისმინება ყრუ ხმა. ქრონიკული პლევრიტი ხანგრძლივად
მიმდინარეობს.
დიაგნოზი: პლევრიტის დიაგნოსტირება ხდება ანამნეზის და კლინიკური ნიშნების
საფუძველზე. სველი, ჩირქოვანი და ლპობითი პლევრიტის შემთხვევაში გამოსავალი
არაკეთილსაიმედოა, ხოლო მშრალი, ფიბრინოზული პლევრიტი, სათანადო მკურნალობის
პირობებში, შეიძლება დამთავრდეს ცხოველის გამოჯანმრთელებით.
ავადმყოფ ცხოველს უქმნიან მოვლა-შენახვის და კვების კარგ პირობებს. დაავადების
გამომწვევი

მიკროორგანიზმების

საწინააღმდეგოდ

იყენებენ

ანტიბიოტიკებს

და

სულფანილამიდურ პრეპარატებს. ასევე აუცილებელია საგულე საშუალებების დანიშვნა.
შესაძლებელია გულმკერდზე, პროცესის ლოკალიზაციის ადგილზე მდოგვის საფენების
გამოყენებაც. სველი პლევრიტის დროს, ორგანიზმიდან სითხის მოსაცილებლად, უნდა
დაინიშნოს შარდმდენი და საფაღარათო საშუალებები. სითხის დიდი რაოდენობით
არსებობის შემთხვევაში, როცა პრეპარატები შედეგს არ იძლევა, მიმართავენ დაგროვილი
ექსუდატის ამოღებას.
ფილტვების ანთება (Pneumonia)
ის, თუ როგორ განვითარდება ანთებითი პროცესი ფილტვებში, დამოკიდებულია მთელ
რიგ ფაქტორებზე: გამომწვევ მიზეზზე, ცხოველის ასაკზე, ორგანიზმის რეზისტენტობაზე,
პროცესის ლოკალიზაციის ადგილზე, მისი გავრცელების არეალზე და სხვა.
ამჟამად არსებული კლასიფიკაციით, პნევმონიებს ჰყოფენ ორ ჯგუფად:
ა) ლობულარულ (წილაკოვან, კეროვან) პნევმონიად
ბ) წილოვან პნევმონიად.
ა)ლობულარულ (წილაკოვან, კეროვან) პნევმონიათა ჯგუფში შედის:
კატარული

ბრონქოპნევმონია,

ატელექტაზური,

ჰიპისტაზური,

მეტასტაზური,

ასპირაციული, ნიპოსტაზური.
ამ

ტიპის

პნევმონიებისთვის

დამახასიათებელია ფილტვის

ცალკეული წილაკების

დაზიანება. შემდეგში, ეს ცალკეული კერები, შეიძლება შეერთდნენ და წარმოქმნან დიდი კერა.
ამ ტიპის პნევმონიებს ახასიათებთ უსიმპტომო მიმდინარეობა და ხშირად ქრონიკულად
მიმდინარეობენ.
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ბ) წილოვან პნევმონიათა ჯგუფში ერთიანდება ისეთი პნევმონიები, რომლებიც მოიცავენ
ფილტვის დიდ უბანს ან უბნებს. ასეთებია: კრუპოზული პნევმონია, მსხვილფეხა პირუტყვის
პეროპნევმონია (იგივე მმუსრავი ანთება), პასტერელოზი და სხვა. ასეთი პნევმონიები,
თითქმის ყოველთვის მიმდინარეობს მწვავედ და მძაფრად გამოხატული სიმპტომებით.

კრუპოზული (ფიბრინული) პნევმონია

(Pneumonia crouposa)
ფილტვის კრუპოზული ანთება მწვავედ მიმდინარე დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება
ალვეოლებსა

და

ბრონქიოლებში

ფიბრინულ-ჰემორაგიული

ექსუდატის

დაგროვებით.

ანთებითი პროცესი ფილტვის დიდ უბანს (წილს) მოიცავს. ამის გამო მას ხშირად წილოვან
პნევმონიას უწოდებენ.
კრუპოზული პნევმონიით ავადდება ყველა სახეობის ცხოველი; უფრო ხშირად კი ის
აღინიშნება ცხენებში, თუმცა უკანასკნელი წლების მონაცემებით, მისი გავრცელება გახშირდა
სასუქ პირუტყვში. დაუძლურებულ, გამჭლევებულ ცხოველებში ის მიმდინარეობს ატიპური
ფორმით და ჰგავს კატარულ ბრონქოპნევმონიას.
ამ დაავადების წარმოშობაზე ერთიანი აზრი არ არსებობს. ზოგი მკვლევარის აზრით
(შულცი,

პუტირა,

მაკერი,

ორეხოვი)

კრუპოზული

პნევმონია

არის

კონტაგიოზური

პლევროპნევმონიის ნაირსახეობა, სხვები კი მას განიხილავენ, როგორც განსაკუთრებულ
ნოზოლოგიურ

ერთეულს,

რომელსაც

არავითარი

კავშირი

არ

აქვს

კონტაგიოზურ

პლევროპნევმონისთან და ფილტვების მმუსრავ ანთებასთან. ზოგიერთნი, კრუპოზული
პნევმონიის ძირითად მიზეზად თვლიან აუტოინფექციას, რომელიც ვითარდება ორგანიზმის
რეზისტენტობის დაქვეითებისას.
მკვლევართა უმრავლესობა კრუპოზულ პნევმონიას განიხილავს, როგორც ალერგიულ
ჰიპერეგიულ ანთებას, რომელიც აღმოცენება სენსიბილიზებული ფილტვის ქსოვილში.
გადამწყვეტ ფაქტორად ამ დროს გვევლინება სხვადასხვა ხელშემწყობი პირობები, ისეთები,
როგორიცაა

გაციება,

ცხოველის

გადაღლა,

დაუძლურება,

გამაღიზიანებელი

გაზების

ჩასუნთქვა და სხვა. ჩამოთვლილი ფაქტორები, სენსიბილიზებულ ორგანიზმში იწვევს
ნერვულ-ტროფიკული პროცესების დარღვევას და ფილტვების ჰიპერერგიულ ანთებას,
რომელიც ძალიან

სწრაფად

ვითარდება. მიკროფლორა იჭრება ფილტვის

ქსოვილში

ბრონქებიდან ჰემატოგენური ან ლიმფოგენური გზით. პათოლოგიური პროცესი ხშირად
ვითარდება ერთ, ან ორივე ფილტვის ქვედა წილებში, იშვიათად კი - უკანა, ზედა ან
ცენტრალურ წილებში.
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მიუხედავად კერების სიდიდისა, მიკროფლორა მასში უმნიშვნელოა და ანთებითი კერების
გაწოვა შეიძლება მოხდეს სწრაფად, თუ არ გართულდა ენდოგენური მიკროფლორის მზარდი
დამატებით.

პათოლოგიური

პროცესი

მიმდინარეობს

ტიპიურად,

გამოსახული

სტადიურობით, ანუ იწყება ჰიპერემიით, მას მოსდევს გაღვიძლების სტადია და მთავრდება
გამოჯანმრთელებით.
ანთებითი ჰიპერემიის სტადიაში ხდება ფილტვის ქსოვილის სისხლით გადავსება. ეს
პროცესი რამოდენიმე საათიდან ორ დღემდე გრძელდება. ამ დროს ფილტვის კაპილარები
ძლიერ გადავსებულია სისხლით, ალვეოლების კედლები ჯირჯვდება, მათი სანათურები,
ახლოს მდებარე ბრონქიოლები და ნაწილობრივ ინტერსტიციული ქსოვილიც ივსება
ფიბრინით და ერითროციტებით მდიდარი ექსუდატით.
წითელი გაღვიძლების სტადიაში ფილტვის ქსოვილს აქვს მკვეთრად გამოხატული
წითელი ფერი. ეს სტადია გრძელდება 2-3 დღე. დაზიანებული უბნიდან წყდება ჟანგბადის
გადასვლა სისხლში და იქიდან ნახშირორჟანგის გამოტანა. შესაბამისად, ვითარდება
ჟანგბადის

ნაკლებობა,

მომატებულია

ძლიერდება

ბილირუბინი.

ინტოქსიკაცია.

ექსუდატი

დედდება,

სისხლის

ანალიზით

ფილტვის

ქსოვილი

ჩანს,

რომ

მკვრივდება.

შესაძლებელია მოხდეს დაშლილი ერითროციტების ნაწილის გამოყოფა ექსუდატის სახით,
რომელსაც აქვს ყვითელი ზაფრანის ან ჟანგის ფერი.
რუხი გაღვიძლების სტადიაში ძლიერდება სისხლიდან ლეიკოციტების გამოსვლა და
ანთებად კერას აქვს რუხი ფერი. ფიბრინული ექსუდატი შეიცავს დიდი რაოდენობით
ლეიკოციტებსა და ჩამოფცქვნილ ალვეოლურ ეპითელიუმს. ეს სტადია შეიძლება გაგრძელდეს
2-დან

5

დღემდე.

დაშლილი

ლეიკოციტებიდან

გამოთავისუფლებული

ფიბრინული

ექსუდატი განიცდის გაცხიმებას, პნევმონური კერა ხდება ყვითელი, რის გამოც, ზოგიერთი
მკვლევარი მას ყვითელ გაღვიძლებას უწოდებს.
დაავადების

ალაგების

სტადიაში

ანთება

ქრება

და

დაშლილი

ლეიკოციტებიდან

განთავისუფლებული პროტეოლიზური ფერმენტების ზემოქმედებით, ექსუდატი განიცდის
დაშლას (ლიზისს), თხიერდება. ამის შემდეგ, ნაწილი შეიწოვება ლიმფურ ძარღვებში, ნაწილი
კი ამოხველებით გამოიყოფა გარეთ. შედეგად, დაზიანებული უბანი თავისუფლდება
ექსუდატისგან და ხდება ფილტვის ქსოვილის თანდათან აღდგენა.
ზოგჯერ, პნევმონური კერა განიცდის კარნიფიკაციას (შემაერთებელი ქსოვილის ჩაზრდა
ფილტვის ქსოვილში). ეს პროცესი ფილტვის სხვადასხვა წილში შეიძლება სხვადასხვა
სისწრაფით წავიდეს და ერთდროულად განვითარდეს გაღვიძლების ყველა სტადია. ასეთ
შემთხვევაში ვითარდება აბსცესები და ნეკროზული კერები, რაც შეიძლება დასრულდეს
განგრენით. არ არის გამორიცხული სხვა გართულებებიც, რომლებიც შეიძლება გამოვლინდეს
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პლევრიტის ან მენინგიტის სახით, ასევე შესაძლებელია განვითარდეს დეგენერაციული
ცვლილებები გულში, თირკმლებში.
დაავადების სიპტომები დაავადება მიმდინარეობს მაღალი ტემპერატურით (400-410) და
შენარჩუნდება განკურნებამდე (7-9 დღე); ანუ, არის მუდმივი ტიპის ცხელება. ლორწოვანი
გარსები ჰიპერემულია, პულსი გახშირებულია, სუნთქვა ზერელეა. ცხოველი ქოშინებს, აქვს
მშრალი, სუსტი, მტკივნეული ხველა. დაავადების დაწყებიდან მე-2, მე-3 დღეს ეწყება
ცხვირიდან ყვითელი ან მურა ჟანგისფერი გამონადენი. აუსკულტაციით, ფილტვების
პათოლოგიურ

უბანში ისმის შესუსტებული ვეზიკულარული სუნთქვა და ტკაცუნის ხმა,

ხოლო ჯანმრთელ უბნებში, ვეზიკულარული სუნთქვა გაძლიერებულია. გაღვიძლების
სტადიაში ტკაცუნის ხმა წყდება, ხოლო ვეზიკულარული სუნთქვა იცვლება ბრონქულით.
გამოჯანმრთელების სტადიაში, სხეულის ტემპერატურა სწრაფად ჩამოდის ნორმამდე (1236 საათის განმავლობაში). აუსკულტაციით ისმის ვეზიკულარული სუნთქვა, რაც იმას ნიშნავს,
რომ ალვეოლები თავისუფლდება ექსუდატისგან.
ლორწოვანი გარსები ციანოზურია. იცვლება შარდის გამოყოფის პროცესიც. ასევე,
სუსტდება ნაწლავების პერისტალტიკა და შესაბამისად ვითარდება ყაბზობა.
სისხლის ანალიზით დასტურდება ლეიკოციტოზი და ერითროციტების რაოდენობის
შემცირება.
გულმკერდის რენტგენოსკოპიით დგინდება დაჩრდილვის დიდი კერა.
დაავადების მიმდინარეობა. უმეტეს შემთხვევაში დაავადება გრძელდება 7-9 დღე,
ხანდახან კი შეიძლება მეტ ხანსაც გაგრძელდეს. გართულების შემთხვევაში, რაც შეიძლება
იყოს პლევრიტი, ფილტვების განგრენა, პერიკარდიტი, ნეფრიტი, ნეფროზი, მენინგიტი,
ენცეფალიტი,

ჰეპატიტი,

შეიძლება

დამთავრდეს

ცხოველის

სიკვდილით.

დროული

რადიკალური მკურნალობა პირველივე სტადიაზე, წყვეტს დაავადების პროცესს.
გვხვდება კრუპოზული პნევმონიის ატიპიური ფორმებიც, მაგალითად: როდესაც ძლიერ
ცხოველებში პროცესი 1-2 დღეში წყდება და ცხოველი გამოჯანმრთელდება; ასევე, გვხვდება
ეგრეთ წოდებული მცოცავი პნევმონია, როცა ანთებითი პროცესი ფილტვის ერთი წილიდან
მეორეზე თანდათანობით გადადის და დაავადება დიდხანს გრძელდება. არსებობს ე.წ.
შებრუნებითი ფორმაც, როცა დაავადება გამოჯანმრთელებულ ცხოველში ხელახლა იწყება.
პათანატომიური ცვლილებები დამოკიდებულია პერიოდზე, თუ როდის მოხდა ცხოველის
დაცემა, ანუ, რომელ სტადიაში იყო დაავადება და რამდენად არის პათოლოგიური პროცესები
გამოხატული ამა თუ იმ ორგანოზე.
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როცა ეს ხდება ჰიპერემიის სტადიაში, ფილტვის დაზიანებული უბანი არის მუქი წითელი
ფერის, მოცულობაში გადიდებულია, წყალში არ იძირება, მკვრივია, ხოლო თუ გადანაჭერზე
ხელს მოვუჭერთ, გამოიყოფა მოწითალო ფერის, ქაფიანი სითხე.
წითელი გაღვიძლების სტადიაში, დაზიანებული უბანი მკვრივია, ორგანოლეპტიკურად
მოგვაგონებს ღვიძლს, ხოლო ალვეოლები ამოვსებულია მოწითალო ფერის შედედებული
სითხით.
რუხი გაღვიძლების სტადიაში, პნევმონური კერა რუხი ფერისაა, მასში ფიბრინული
ექსუდატის დიდი შემცველობის გამო. თუ ლეიკოციტების მიგრაცია ამ პერიოდისთვის უკვე
გაძლიერებული იყო, მაშინ ქსოვილს ექნება ყვითელი ფერი, რაც ცხიმოვანი გადაგვარების
ხარჯზე ხდება.
გამოჯანმრთელების

სტადიაში

ქრება

ანთებითი

მოვლენები.

პნევმონური

კერა

ვიზუალურად და კონსისტენციით, შეიძლება ჰგავდეს ელენთას. ფილტვის სხვადასხვა
უბნებში შეიძლება პროცესები სხვადასხვა სტადიაში იყოს,რაც ვიზუალურად გამოხატული
იქნება სხვადასხვა ფერებში (წითელი, რუხი, ყვითელი). ასეთ შემთხვევაში ფილტვის ქსოვილს
აქვს მარმარილოსებრი შესახედაობა.
დიაგნოზი ისმება დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნების საფუძველზე: დაავადების
უეცარი დაწყება, მაღალი ტემპერატურა, ლორწოვანი გარსების სიყვითლე, ცხვირიდან
ყვითელი ან ჟანგისფერი გამონადენი, მუდმივი ტიპის ცხელება, ფილტვებში აუსკულტაციით
მოყრუების დიდი უბანი რკალისებური საზღვრით.
დიფერენციული
პლევრიტთან

და

დიაგნოზი

აუცილებელია

სპეციფიკურ

ბრონქოპნევმონიასთან,

პნევმონიებთან

(კონტაგიოზური

ექსუდაციურ

პლევროპნევმონია,

პერიპნევმონია, პასტერელოზი და სხვა).
პროგნოზი

დამოკიდებულია

დაზიანების

კერაზე,

დაავადების

მიმდინარეობის

ხანგრძლიობაზე, მკურნალობის დროულად დაწყებასა და სწორ მკურნალობაზე, მოვლაშენახვის პირობებზე. ცხოველის მდგომარეობაზე (კარგად ნაკვებ, მოვლილ ცხოველში
დაავადება სწრაფად იკურნება).
მძიმე

გართულებების

დროს

(გულის

ბიოდეგენერაცია,

ფილტვების

განგრენა,

ექსუდაციური პლევრიტი, ნეფრიტი და სხვა), პროგნოზი არაკეთილსაიმედოა.
მკურნალობა: ავადმყოფი ცხოველი უნდა გამოცალკევდეს და მოთავსდეს
სუფთა, გრილ, კარგად ვენტილირებულ სათავსში. საკვებად
მინერალური

ნივთიერებებით

მდიდარი,

ადვილად

მიეცეს ვიტამინებითა და

მოსანელებელი

საკვები,

მცირე

ულუფებად და ხშირად. დაავადების დასაწყისში კარგია ფიზიოთერაპიის გამოყენებაც.
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დაავადების საწყის სტადიაში, ანთებიით პროცესის შესაჩერებლად, კარგ შედეგს იძლევა
ნერვული სისტემის ვარსკვლავისებურ კვანძებზე ნოვოკაინური ბლოკადის გაკეთებაც.
მედიკამენტური მკურნალობა უნდა წარიმართოს ფილტვებსა
მიკროფლორის

ლიკვიდაციის

მიზნით,

რისთვისაც

შეიძლება

და პათოლოგიური
გამოყენებულ

იქნეს

ანტიბიოტიკების და სულფანილამიდური ჯგუფის პრეპარატები. სასუნთქ სისტემაში,
ანთებადი პროცესების
გამოყენებული იქნას

თანმდევი ინტოქსიკაციის

გასანეიტრალებლად,

შესაძლებელია

გლუკოზა, უროტროპინი. მათი გამოყენება შეიძლება როგორც ცალკე,

ისე კოფეინთან ერთად. გულსისხლძაღვთა სისტემის უკმარისობის გამოვლენის დროს,
გამოიყენება საგულე საშუალებები. სიმპტომატიკის მიხედვით შეიძლება გამოყენებული იქნას
აგრეთვე წნევის დასაწევი და შარდმდენი სამკურნალწამლო საშუალებები.
გასათვალისწინებელია ვიცოდეთ, რომ მკურნალობა შედეგს არ გამოიღებს, თუ ავადმყოფ
ცხოველს არ გამოვაცალკევებთ და არ შევუქმნით მოვლა-შენახვის სრულფასოვან პირობებს,
რადგან როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, სასუნთქი სისტემის დაავადებებს ახასიათებთ
რეციდივი; გამოჯანმრთელებული ცხოველი, არახელსაყრელი მოვლა-შენახვის პირობებში,
შეიძლება ხელახლა დაავადდეს.

ჯანმრთელი ცხოველის ტემპერატურის, პულსის და სუნთქვის
მაჩვენებლები მათი სახეობების მიხედვით

ცხოველის სახეობა
მსხილფეხა პირუტყვი
წვრილფეხა პირუტყვი
ცხენი
ღორი
ძაღლი
კატა

ტემპერატურა
37.5-39.5
38.5-40.5
37.5-38.5
38.0-40.0
37.5-39.0
38.9-39.0

პულსი
50-80 წთ.
70-80 წთ.
24-44 წთ.
60-80 წთ.
70-120 წთ.
110-120 წთ.

სუნთქვა
10-30 წთ.
12-20 წთ.
8-16 წთ.
15-20წთ.
15-30 წთ.
20-30 წთ
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რესპირატორული
დაავადებები
სასუნთქი სისტემის
პათოლოგიები
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

•

სასუნთქი სისტემის მნიშვნელობა
ორგანიზმისთვის

• სასუნთქი სისტემის მოქმედების
მექანიზმი
• სასუნთქი სისტემის ორგანოები

•სასუნთქი სისტემის
•დიაგნოსტიკის მეთოდები:
•დათვალიერება
•პალპაცია პერკუსია
•აუსკულტაცია

ზედა სასუნთქი გზების და ბრონქების
დაავადებები:
•

ცხვირიდან სისხლდენა(Rhinorrhagia)

•

რინიტები(Rhinitis)

•

ზედა ყბის წიაღის კატარი(Catarrhus sinus maxillaries)

•

შუბლის წიაღის კატარი( Catarrhus sinus frontalis)

•

საჰაერო პარკის კატარი ცხენებში(Catarrhus sacci
aerophori)

•

ხორხის ანთება(Laryngitis)

•

ბრონქიტები(Bronchitis)

ფილტვების დაავადებები
•ფილტვების ჰიპერემია და შეშუპება-Huperaemia et
oedema pulmonum
•ფილტვების კრუპოზული ანთება -Pneumonia
crouposa
•ფილტვების კატარალური ანთება-Pneumonia
cattarhalis
•ფილტვების ემფიზემა - Emphysema pulmonum
•ფილტვების განგრენა - Gangraena pulmonum

პლევრის დაავადებები
•პლევრიტი - Pleuritis
•გულმკერდის წყალმანკი - Hydrothorax
•გულმკერდის ღრუში ჰაერის დაგროვებაPneumothorax

სასუნთქი სისტემის დაავადებათა
ძირითადი სიმპტომები
• ცხვირიდან გამონადენი
• ხველა
• ქოშინი
• ციანოზი

ცხოველთა სასუნთქი სისტემის
ძირითადი დაავადებები

•რინიტი
•ბრონქიტი
•ბრონქოპნევმონია
•პნევმონია
•პლევრიტი

რინიტი

რინიტი

ატროფიული რინიტი

ალვეოლარული ემფიზემა

ჰემორაგიები ფილტვზე

ბრონქოპნევმონია

დანეკროზებული ტრაქეა

ფიბრინული ბრონქოპნევმონია

ბრონქოპნევმონია

სასუნთქი სისტემის დაავადებათა ძირითადი
ხელშემწყობი ფაქტორები
•ცხოველთა სადგომში სულადობის სიმჭიდროვე
•მოვლა-შენახვის არახელსაყრელი პირობები
•გაციება
•ძალიან მაღალი ტემპერატურა
•ულტრაიისფერი სხივების ნაკლებობა
•არასრულფასოვანი,მტვრიანი ან დაობებული
საკვები
•ცხოველთა სადგომში ჰაერის ბაქტერიული
დაბინძურება
•ცხოველთა ძალიან სათუთ პირობებში ყოფნა

მკურნალობა
•მედიკამენტური მკურნალობა
(ანტიბიოტიკები და სულფანილამიდური ჯგუფის პრეპარატები)

•ფიზიოთერაპია
(ინჰალაცია,მდოგვის საფენები,თბილი კომპრესები)

•სიმპტომატური მკურნალობა
(საგულე,წნევის დამწევი,შარდმდენი,ნოვოკაინური ბლოკადა)

პროფილაქტიკური საშუალებები სასუნთქი
სისტემის დაავადებათა წინააღმდეგ
•ცხოველთა მოვლა-შენახვის სათანადო პირობების შექმნა:
•ვენტილაცია
•ჰიგიენური პირობების დაცვა
•სადგომის დაცვა ორპირი ქარისგან
•დაცვა გაციებისგან
•სადგომში სულადობის ნორმალური დასაშვები
რაოდენობა
•ცხოველთა დაცვა ინფექციური დაავადებებისგან,რაც
იწვევს სასუნთქი სისტემის დაავადებებს,როგორც
თანმდევ,მეორად დაავადებებს.
•სრულფასოვანი რაციონი

ჯანმრთელი ცხოველის ტემპერატურის,პულსის და სუნთქვის
მაჩვენებლები მათი სახეობების მიხედვით

ცხოველის სახეობა
მსხილფეხა პირუ ტყვი
წვრილფეხა პირუ ტყვი
ცხენი
ღორი
ძაღლი
კატა

ტემპერატუ რა
37.5-39.5
38.5-40.5
37.5-38.5
38.0-40.0
37.5-39.0
38.9-39.0

პუ ლსი
50-80 წთ .
70-80 წთ .
24-44 წთ .
60-80 წთ .
70-120 წთ .
110-120 წთ .

სუ ნთქვა
10-30 წთ .
12-20 წთ .
8-16 წთ .
15-20წთ .
15-30 წთ .
20-30 წთ

რესპირატორული დაავადებები
სასუნთქ ორგანოთა სისტემის პათოლოგიები
კითხვარი სემინარის ჩატარების წინ და სემინარის შემდეგ

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

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

მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული
ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას.
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201 წელი ____ _________________
regioni ________________________________________________________________
1. რინიტი არის:
ა) ცხვირის ლორწოვანი გარსის ანთება;
ბ) ბრონქების ლორწოვანი გარსის ანთება.
2. ბრონქიტი არის:
ა) ბრონქების ლორწოვანი გარსის ანთება;
ბ) ცხვირის ლორწოვანი გარსის ანთება.
3. ფილტვების მწვავე ანთებას ეწოდება:
ა) პნევმონია;
ბ) პლევრიტი.
4. ფილტვების ანთება არის:
ა) წვრილი ბრონქების ლორწოვანი გარსის ანთება;
ბ) ფილტვების ცალკეული წილების ანთება.
გ) ორივე ერთად;
5. ფილტვების კრუპოზული პნევმონია ხასიათდება:
ა) ალვეოლებში ფიბრინული – ჰემორაგიული ექსუდატის დაგროვებით;
ბ) ბრონქიოლებში ფიბრინული – ჰემორაგიული ექსუდატის დაგროვებით;
გ) ორივე ერთად
6. სასუნთქი სისტემის ფუნქციას წარმოადგენს:
ა) გაზთა ცვლა ორგანიზმში;
ბ) გაზთა ცვლა ორგანიზმსა და გარემოს შორის
7.პალპაციით ვადგენთ:
ა)მტკივნეულობას
ბ)ჰიპერემიას
გ)ორივეს ერთად
8.მიკრობრონქიტი ეწოდება:
ა) წვრილი ბრონქების ანთებას
ბ) მსხვილი ბრონქების ანთებას
9.როცა ანთებითი პროცესი მოიცავს ბრონქებს და ფილტვებს,ეწოდება:
ა)ბრონქოპნევმონია
ბ)პლევროპნევმონია
10)ციანოზი გამოწვეულია:
ა)სისხლში ლეიკოციტების მომატებით
ბ)სისხლში ერითროციტების მომატებით
გ)სისხლში ლეიკოციტების და ერითროციტების მომატებით
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