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ტრენინგის
დასახელება
ტრენინგის
ხანგრძლივობა
ტრენინგის მიზანი

saqarTveloSi gavrcelebuli ZiriTadi zoonozuri daavadebebis mokle mimoxilva

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს ის საშიში გადამდები
დაავადებები,რომლებიც საერთოა ცხოველებისა და ადამიანებისთვის.მათი
კლინიკური ნიშნები და პროფილაქტიკური ღონისძიებანი

ტრენინგის ფორმატი

ტრენინგის შინაარსი

Lეს არის ზოგადი, ,,დაწნეხილი“ ინფორმაცია,რომლის გამოყენება შეეძლებათ
სპეციალისტებს,რათა დაავადების დასაწყისშივე ადვილი გასაგები იყოს,თუ რომელ
ზოონოზურ დაავადებასთან აქვთ საქმე.ასე ვთქვათ,ეს იქნება მათი მოკლე
კონსპექტი.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

სწავლის შედეგი

მცირე მიმოხილვა ზოონოზური დაავადებების შესახებ.
რა ზიანის მოტანა შეუძლიათ მათ მეცხოველეობისთვის
რა დადებითი მნიშვნელობა აქვს იმას,როცა დაავადების პირველი ნიშნების
აღმოჩენისთანავე იწყება სამკურნალო ღონისძიებანი.
საქართველოში გავრცელებული ძირითადი ზოონოზური დაავადებები:
ბრუცელოზი,ჯილეხი,ცოფი,თურქული,ტუბერკულოზი.
თითოელი ამ დაავადების პირველადი კლინიკური ნიშნები და
მიმდინარეობა ცხოველებში;
თითოეული ამ დაავადების კლინიკური ნიშნები ადამიანებში(ძირითადად
მომვლელ პერსონალში).
მათი თავიდან აცილების გზები.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ:
- რა არის ზოონოზური დაავადება.
- რამდენად საშიშია მათი გავრცელება ცხოველებში.
- რა კლინიკურ ნიშნებს უნდა მიაქციონ ყურადღება,რათა არ მოხდეს ამ
დაავადებების ფართოდ გავრცელება.
- რა აუცილებელი ღონისძიებანი უნდა გატარდეს თითოეული ამ დაავადების
ნიშნების აღმოჩენისას.
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ამ მცირე მიმოხილვის მიზანია, უზრუნველყოს ვეტერინარი სპეციალისტები (და არა მარტო),
სასარგებლო რჩევებით, რომლებიც მათ მისცემს საშუალებას ადრეულ პერიოდშივე
აღმოაჩინონ დაავადება როგორც ცხოველებში, ისე მომვლელ პერსონალში, რადგან, თუ
არსებობს დაავადებები, რომლებიც ვრცელდება ცხოველებიდან ადამიანებზე, სამწუხაროდ
არსებობს ისეთი დაავადებებიც, რომლითაც ცხოველები ადამიანებისგან ავადდებიან.
ვფიქრობთ, როგორც ცხოველთა, ისე ადამიანთა დაავადების კლინიკური ნიშნების ცოდნა
აუცილებელია, რათა დროულად მოხდეს მათი სწორი და ეფექტური მკურნალობა.
სადაო არაა, რომ რაც უფრო ადრეულ პერიოდში გამოავლენ დაავადებას და განახორციელებ
ღონისძიებებს მის აღმოსაფხვრელად, მით უფრო სწრაფად ხდება მისი ლოკალიზაცია და
ლიკვიდაცია. ზოგადად კი, მეცნიერები გვირჩევენ (და გამოცდილებაც ამას ამტკიცებს), რომ
აუცილებელია ჩატარდეს საერთო პროფილაქტიკური ღონისძიებები (ღონისძიებებთან
ერთად

იგულისხმება

პროფილაქტიკური

ვაქცინაციაც),

რაც

აგვარიდებს

ცხოველთა

მკურნალობისთვის საჭირო ზედმეტ ხარჯებს და შედეგად მივიღებთ ჯანმრთელ,
ინფექციური დაავადებებისგან თავისუფალ ცხოველებს, ეს კი ეკონომიკური მოგების
წინაპირობაა.
ცნობილია, რომ არსებობს დაავადებები, რომლითაც ძირითადად ავადდებიან ცხოველები
და

შემდგომში,

მათთან

კონტაქტით

შესაძლებელია

დაავადდეს

ადამიანიც.

მათ

ვეტერინარულ დაავადებებს, ანუ ზოოანთროპონოზებს უწოდებენ. ასეთი დაავადებებიდან
საქართველოში

ძირითადად

გავრცელებულია:

ბრუცელოზი,

ჯილეხი

(ციმბირული

წყლული), ცოფი, თურქული, ტუბერკულოზი, თუმცა ამ დაავადებების გარდა, არის ისეთი
დაავადებებიც, რომლითაც მხოლოდ ცხოველები ავადდებიან.
თუ განვიხილავთ ეკონომიკური კუთხით, დაავადებები ამცირებს მეცხოველეობის დარგის
საერთო პროდუქციის მოცულობას, მცირდება პროდუქტიულობა, ფერმერი ვერ იღებს
ნამატს, ან თუ მიიღებს, დიდი ალბათობით, ეს იქნება ნამატი სუსტი ჯანმრთელობით,
რომლის გაჯანსაღებასაც სჭირდება სამკურნალწამლო საშუალებები, რაც საკმაოდ ძვირია და
არაა გამორიცხული, მაინც ნამატის სიკვდილიანობით დამთავრდეს; ხელი ეშლება
სამეურნეო საქმიანობას, სანაშენე მეურნეობების მუშაობას, ასევე ფერხდება ვაჭრობა
ცხოველებითა და ცხოველური პროდუქტებით.
რაც შეეხება ადამიანთა დაავადებას, აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ, არსებობს მთელი რიგი
დაავადებებისა,

რომლებიც

საერთოა

ადამიანებისა

და

ცხოველებისთვის;

დიდია

ცხოველებიდან ადამიანებზე დაავადებების გადადების რისკიც და იწვევს ადამიანთა
ხანგრძლივ და მძიმე (ქრონიკულ) დაავადებას. დაავადების გადაცემა ხდება როგორც
ცხოველთან კონტაქტით მისი მოვლის დროს, ასევე ცხოველური პროდუქტების მოხმარებით,
ამიტომ ეს სოციალური პრობლემაცაა.
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მოკლედ მიმოვიხილავთ იმ რამდენიმე დაავადებას, რომლებიც დღესდღეობით ყველაზე
მეტად არის გავრცელებული საქართველოში ადამიანთა და ცხოველთა შორის. მოკლე
დახასიათება ამა თუ იმ დაავადებისა, მოგვცემს საშუალებას მივხვდეთ, თუ რომელ
დაავადებასთან გვაქვს საქმე და დროულად მივიღოთ ზომები, რათა არ დაზარალდეს
ცხოველთა, ან ფერმაში მომუშავე ადამიანთა ჯანმრთელობა. ინფორმირებულობა
მნიშვნელოვნად ამცირებს მატერიალური დანაკარგების რისკს და აღკვეთს დაავადების
უფრო მეტად გავრცელების საშიშროებას.

ბრუცელოზი
დაავადების არსი
ბრუცელოზი სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებს შორის, უფრო მეტად მსხვილფეხა და
წვრილრქიან პირუტყვშია გავრცელებული, ხოლო ღორსა და ძაღლში გვხვდება ერთეული
შემთხვევები.

ბრუცელოზით დაავადებული ცხოველების კლინიკური ნიშნები
ბრუცელოზით დაავადებული ცხოველი გარეგნულად არაფრით გამოირჩევა ჯანმრთელი
ცხოველისგან. ცხოველი რომ დაავადებულია, შეიძლება ეჭვი მივიტანოთ იმით, რომ ადგილი
აქვს:

1. ბერწიანობას.
2. მაკე ცხოველების ნაადრევად მშობიარობას, ანუ მკვდარი ნაყოფის მოგდებას (ე.წ.
აბორტირება)
Aაუცილებელია: ავიღოთ ცხოველის სისხლი და გამოსაკვლევად გადავაგზავნო
ლაბორატორიაში.
ბრუცელოზის პროფილაქტიკა ცხოველებში
1. პროფილაქტიკური აცრების ჩატარება.
2. პერიოდულად (6 თვეში ერთხელ), ორჯერადად, 20-25 დღის შუალედით სისხლის
აღება და ლაბორატორიულად გამოკვლევა.
3. თუ ლაბორატორიული დასკვნა ორივეჯერ არის დადებითი, ესე იგი ცხოველი
დაავადებულია ბრუცელოზით. აუცილებელია ავადმყოფი ცხოველის გამოცალკევება
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საერთო სულადობიდან და შემდგომ მისი დაკვლა, რის შემდეგაც მოხდება ჩანაცვლება
ახალი, ჯანმრთელი ცხოველით.
4. თუ ფერმაში ადგილი ექნა ნაყოფის ნაადრევ მოგდებას (აბორტს), აუცილებელია
მოგდებული ნაყოფი მთლიანად, ან ნაყოფის კუჭი, სანაყოფე გარსები, სანაყოფე
წყლები, დაუყოვნებლივ გადაგზავნილ იქნას ლაბორატორიაში. ამის გაკეთება უნდა
უზრუნველყოს თვით მეპატრონემ, ან დახმარებისთვის მიმართოს მათ რაიონში
არსებული სურსათის უვნებლობის სააგენტოს ინსპექციის ვეტერინარს.

5. თუ ადგილი ექნა მკვდარი ნაყოფის მოგდებას, აუცილებელია ცხოველთა მთელი
სულადობა შემოწმდეს ბრუცელოზით დაავადებაზე. Uუნდა აღებულ იქნას სისხლი
ორჯერადად, 20-25 დღის შუალედით და შემოწმდეს ლაბორატორიაში.

ბრუცელოზით დაავადებული ადამიანების კლინიკური ნიშნები
1. დროდადრო ტკივილი სახსრებში, განსაკუთრებით ქვედა კიდურის მიდამოებში,
ზოგჯერ ძალიან ძლიერი და შემაწუხებელი.
2. მაღალი ტემპერატურა, რომელიც ადის 380-მდე
მიმდინარეობა– ხან აიწევს, ხან დაბლა ჩამოდის.

და

აქვს

ტალღისებური

3. გაძლიერებული ოფლიანობა, უმეტესად ღამით.
4. მკვეთრად გამოხატული სისუსტე და ძალ-ღონის გამოცლა.

.
ამ ნიშნების გამოვლინებისთანავე, აუცილებელია ადამიანებმა მიმართონ ექიმს, რათა
დარწმუნდნენ, ხომ არ არის ეს ბრუცელოზი. დადასტურების შემთხვევაში ექიმი დანიშნავს
სათანადო მკურნალობას. A

ჯილეხი (ციმბირული წყლული)
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დაავადების არსი
ჯილეხი ყველა შინაური და გარეული ცხოველის, აგრეთვე ადამიანის განსაკუთრებით საშიში
ინფექციაა. ცხოველი ძირითადად ავადდება საძოვარზე ყოფნისას, რადგან მიკრობი ნიადაგში
ცოცხლობს

მრავალი

წლის

განმავლობაში

და

სიცოცხლისუნარიანობას

ინარჩუნებს

დაახლოებით 120 წელს. შემდგომ, ეს დაავადებული ცხოველი ხდება ინფექციის წყარო და
აავადებს სხვა, მასთან კონტაქტში მყოფ ჯანმრთელ ცხოველებს. ამიტომ, ჯილეხით მკვდარი
ცხოველის ლეში, აუცილებლად უნდა იქნას სათანადო წესით გაუვნებული, რაც ნიშნავს
ლეშის დაწვას და შემდგომ დამარხვას. (ამას აუცილებელია ხელმძღვანელობდეს ვეტერინარი
სპეციალისტი, რომელიც ფლობს იმ უნარ-ჩვევებს, რაც ამ პროცედურისთვის არის
აუცილებელი).
ადამიანი ჯილეხით შეიძლება დაავადდეს ავადმყოფი ცხოველის მოვლის დროს, ასევე
დაავადებული ცხოველის დაკვლისას. ყოფილა შემთხვევები, როცა ადამიანები მიწის
სამუშაოების ჩატარებისას დაავადებულან ჯილეხით. (გათოხნის, დაბარვის, კარტოფილის
დათესვის, ასევე მშენებლობის დროს, როცა შენობებისთვის იღებდნენ გრუნტს და ა.შ.)

ბოლო წლებში, საქართველოში, შესამჩნევად მოიმატა ჯილეხით დაავადების შემთხვევებმა
როგორც ცხოველებში, ასევე ადამიანებში. როგორც გამოირკვა, ინფექციის კერა იყო ნიადაგი,
რომელიც წვიმების შედეგად იქნა გადარეცხილი; ანუ, ამ ადგილებში იყო ცხოველთა
სამარხები, (ან სულაც პირდაპირ იყო გადაყრილი მკვდარი ცხოველები), რომლებიც
ადამიანების დაუდევრობით არ იყო სათანადოდ გაუვნებული. ასეთი სამარხების რაოდენობა
კი საქართველოში ძალიან ბევრია და ამასთან, ხშირად არ არის ცნობილი მათი მდებარეობა.
სწორედ ეს გახდა ცხოველთა და ადამიანთა დაავადების შემთხვევათა მომატების მიზეზი.
ამიტომ, ვთვლით, რომ აუცილებელია მუდმივი ყურადღება ამ დაავადების მიმართ, რადგან
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არ ვიცით ზუსტად, კიდევ სად შეიძლება იყოს კერა, ასეთი კერებით კი მოფენილია ქვეყნის
ტერიტორია.

ჯილეხით დაავადებული ცხოველის კლინიკური ნიშნები
ჯილეხი საკმაოდ ვერაგი დაავადებაა. იგი იმდენად სწრაფად კლავს ცხოველს, რომ ხანდახან
დაავადების ნიშნები გარეგნულად ჩამოყალიბებას და გამოხატვას ვერ ასწრებს, ზოგჯერ კი
ავადმყოფობა შეიძლება გაგრძელდეს რამდენმე დღე. ზოგადად იგი შეიძლება
გრძელდებოდეს რამოდენიმე წუთიდან 2-3 დღემდე.
დაავადების დამახასიათებელი ნიშნები:

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

ცხოველის სხეულის ტემპერატურა აღწევს 410-420-მდე.
ცხოველს კუნთები უკანკალებს, საკვებს აღარ იღებს, აღარ იცოხნის.
უძლიერდება წყურვილის გრძნობა, სვამს ბევრ წყალს.
მეწველ ცხოველებში იკლებს წველადობა, ან სრულიად წყდება.
მაკე ცხოველებში ადგილი აქვს აბორტირებას.
პირიდან, ცხვირიდან და ანალური ხვრელიდან, მოედინება ქაფიანი, სისხლნარევი
გამონადენი. სისხლი არის ბლანტი, მუქი ალუბლისფერი.

აქედან გამომდინარე, ჯილეხზე ეჭვის შეტანა შეგვიძლია მაშინ, თუ ვნახავთ, რომ ცხოველი
ავად გახდომიდან საკმაოდ სწრაფად მოკვდა და შევამჩნიეთ ზემოთ ჩამოთვლილი
ნიშნებიდან რომელიმე მაინც.

ზოგჯერ, როცა ცხოველი ავად ხდება და მეპატრონეს მისი გამოჯანმრთელების იმედი აღარ
აქვს, კლავს მას. ასეთ დროს, თუკი ცხოველი დაავადებულია ჯილეხით, მისი დაკვლის და
გატყავების პროცესში დიდი შანსია დაავადდეს ის ადამიანი, რომელიც მას კლავს, ასევე ის
ადამიანები, რომლებიც დაკლული ცხოველის ხორცს გადაამუშავებენ. ამიტომ, უნდა
ვიცოდეთ: თუ ცხოველის დაკვლისას ვნახავთ, რომ სისხლი მუქი ალუბლისფერია, ბზინავს
და

არ

დედდება,

იმ

წუთსვე,

უპირობოდ

ვწყვეტთ

დაკვლის

პროცესს,

ხელებს

საგულდაგულოდ ვიბანთ საპნით, ვივლებთ ხელებზე სადეზინფექციო სითხეს (შეიძლება
სამედიცინო სპირტი ან არაყიც) და ადგილზე გამოვიძახებთ ვეტერინარ სპეციალისტს,
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რომელიც ვალდებულია მოვიდეს დაუყოვნებლივ. აკრძალულია და არავითარ შემთხვევაში
არ შეიძლება: ცხოველის ლეშის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადატანა, რადგან
სისხლის წვეთები, რომლითაც დაისვრება ტერიტორია, წარმოქმნის კიდევ ახალი ინფექციის
წყაროს და რადგანაც ვიცით, რომ მიკრობი ძალიან დიდხანს ძლებს ნიადაგში, შეიძლება
დავაბინძუროთ დამატებითი ტერიტორია, რომელიც ასევე საშიში იქნება ჯილეხით
დაავადების მხრივ, მრავალი წლის მანძილზე.

ჯილეხის პროფილაქტიკა ცხოველებში

1. აუცილებელია ცხოველების პროფილაქტიკური ვაქცინაცია წელი-წადში ორჯერ, ჯილეხის
ვაქცინით. ამ მიზნით, ცხოველის მეპატრონე უნდა დაუკავშირდეს მუნიციპალიტეტში არსებულ
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექციის ვეტერინარ სპეციალისტს. ჯილეხზე იცრება ამ
ავადმყოფობის ამთვისებელი ყველა ცხოველი შემდეგი წესის მიხედვით:

ა) მოზრდილი მსხვილფეხა პირუტყვი, ცხვარი, თხა, ცხენი - წელიწადში ორჯერ, 6 თვის
შუალედით: გაზაფხულსა და შემოდგომაზე.
ბ) ხბო, კვიცი – 3 თვის ასაკში, ხოლო განმეორებითი აცრა ხდება 6 თვის ასაკში.
გ) ბატკანი პირველად - 3 თვის ასაკში და განმეორებით 3 თვის შემდეგ.
დ) ღორი – წელიწადში ერთხელ.
2) ცხოველის ავად გახდომისას, ყურადღებით დავაკვირდეთ მის კლინიკურ ნიშნებს. გამოვიძახოთ
ვეტერინარი და დაწვრილებით ავუხსნათ მას, როგორი იყო ცხოველის მდგომარეობა მის
მოსვლამდე. შემდეგ კი ზედმიწევნით შევასრულოთ ის მკურნალობა, რასაც ვეტერინარი
დაუნიშნავს ცხოველს.
3) ცხოველის სიკვდილის შემთხვევაში, თუ მას არ ჰქონდა გამოვლენილი ჯილეხისთვის
დამახასიათებელი ნიშნები, გაკვეთისას დიდი ყურადღება მივაქციოთ იმას, დედდება თუ არა
სისხლი. თუ არ დედდება, მაშინ მოვიქცეთ უკვე ზემოთ აღწერილი ინსტრუქციის მიხედვით.
4) ბოლო და აუცილებელი მოქმედება არის მკვდარი ცხოველის ლეშის დაწვა და შემდგომ მისი
დამარხვა. ეს შედის თქვენს ინტერესში, რათა არ მოხდეს ტერიტორიაზე ახალი საფრთხის კერის
წარმოქმნა და მუდმივად არ გქონდეთ საშიშროება სხვა, ჯანმრთელი ცხოველების და მომსახურე
პერსონალის ჯილეხით დაავადებისა.
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ჯილეხით დაავადებული ადამიანის კლინიკური ნიშნები
მიკრობი ადამიანის ორგანიზმში Aაღწევს კანიდან. თუმცა შეიძლება შეგვხვდეს ნაწლავური
ფორმაც, როცა დაავადება ვითარდება ალიმენტარული გზით (დაავადებული ხორცის
საკვებად მიღებით).

1. იმ ადგილას, საიდანაც მიკრობი შეიჭრება, კანზე ჩნდება წითელი ლაქა, რომელიც
იქერცლება და ადამიანს აქვს ძლიერი ქავილის შეგრძნება.

2. შემდეგ ლაქა გადაიქცევა წყლულად, რომელიც სავსეა გამჭვირვალე სითხით; ბოლოს
კი ეს სითხე გარდაიქმნება ჩირქად. ჭყლულის გასკდომის შემდეგ, დაზიანებული
ადგილი იფარება შავი ფუფხით.

3. ტემპერატურა იმატებს 400-მდე და მაღალი ტემპერატურა შენარჩუნდება ერთი კვირის
განმავლობაში.
4. აქვს მკვეთრად გამოხატული სისუსტე.

5. გულისცემა აჩქარებულია.
6. ადამიანს სტკივა თავი.
ასეთი ნიშნების გამოვლენისას აუცილებელია ადამიანმა მიმართოს ექიმ ინფექციონისტს.

წყლულების გაჩენა ხდება 2-3 დღის განმავლობაში, ხოლო ანტიბიოტიკური მკურნალობის
შემდეგ, რასაც აუცილებლად ახორციელებს ექიმი სტაციონარულ პირობებში, წყლულები
რჩება და მათ ადგილას ჩნდება ნაწიბურები.
ჯილეხის პროფილაქტიკა ადამიანებში
1. აუცილებელია მომვლელმა დაიცვას პირადი უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის წესები
ცხოველთა მოვლის დროს.
2. ცხოველის ავადმყოფობის შემთხვევაში, აუცილებლად გამოვიძახოთ ვეტერინარი
სპეციალისტი.
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3. თუ ცხოველი მოგვიკვდა, არ მოვახდინოთ მისი გაკვეთა თვითნებურად, ვეტერინარი
სპეციალისტის გარეშე.
4. თუ მაინც მოგვიხდა მკვდარი (ან ავადმყოფი) ცხოველის გაკვეთა ვეტერინარი
სპეციალისტის

გარეშე

და

გაკვეთისას

ვნახეთ,

რომ

სისხლი

არ

დედდება,

დაუყოვნებლივ შევწყვიტოთ გაკვეთა და აუცილებლად შევატყობინოთ ადგილობრივ
ვეტ. სპეციალისტს, რომელიც მიიღებს შემდგომ აუცილებელ ზომებს.
5. თუ შევამჩნიეთ, რომ სხეულის რომელიმე ნაწილზე (ეს ძირითადად ხდება ხოლმე
ხელზე),

გაჩნდა

წითელი

ლაქა,

რომელიც

შემდგომ

გადაიქცა

წყლულად,

დაუყოვნებლივ მივმართოთ ექიმს, რომელიც დანიშნავს შესაბამის მკურნალობას.
6. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იმკურნალოთ თვითნებურად, რადგან ეს
შეიძლება სავალალო შედეგით დამთავრდეს.

ცოფი
დაავადების არსი
ცოფი ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული დაავადებაა საქართველოში. ამ დაავადების
ძირითადი გამავრცელებლები არიან მაწანწალა ძაღლები, რომელნიც საფრთხეს უქმნიან
როგორც სხვა ძაღლებს, ისე ადამიანებს.

როგორც

უკვე

აღვნიშნეთ,

დაავადებას

ავრცელებენ

დაინფიცირებული

ცხოველები,

რომლებიც დაკბენენ ან დადორბლიან სხვა ცხოველებს, ან ადამიანებს. ფარული პერიოდი
(ანუ პერიოდი დაკბენა-დადორბვლიდან დაავადების ნიშნების გამოვლენამდე), შეიძლება
გაგრძელდეს 14-60 დღემდე, თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როცა ინკუბაციური პერიოდი 6-12
თვემდეც გაგრძელებულა.
ვირუსი ორგანიზმში მოხვედრისას იწვევს ნერვული სისტემის დარღვევებს და ბოლოს
საყლაპავი და სასუნთქი სისტემის დამბლას, რისგანაც ცხოველი იღუპება მოხრჩობით
(ასფიქსიით).
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ცოფით დაავადებული ცხოველების კლინიკური ნიშნები
ცხოველებში კლინიკური ნიშნები ვლინდება ძირითადად დაკბენა-დადორბლიდან 3-8
კვირის შემდეგ. შეიმჩნევა რამდენიმე სტადია:
პირველი სტადიისთვის ცხოველებში დამახასიათებელია ხასიათის შეცვლა. ძალიან
ალერსიანი ცხოველი შეიძლება გახდეს აგრესიული და პირიქით, აგრესიულმა ცხოველმა
შეიძლება მისთვის უჩვეულო სითბო და სიყვარული გამოავლინოს პატრონის მიმართ.
ძაღლები იღრღნიან ნაკბენ ადგილს, მადა უქვეითდებათ, ან საერთოდ ეკარგებათ, ღრღნიან
საკვებად უვარგის ნივთებს (ხეს, ქვას), აქვთ პირღებინება და ნერწყვდენა. ეს მდგომარეობა
გრძელდება 1 - 4 დღე.
გარეულ ცხოველებში ეს პერიოდი განსხვავებულია. ასეთ დროს მათ აქვთ ერთი
განსაკუთრებული (ცოფისთვის დამახასიათებელი) თვისება: ჩვეულებრივ, როგორც ვიცით,
გარეული ცხოველები (მგელი, მელა, აფთარი), უფრთხიან ადამიანებს. თუ ცხოველი ავადაა
ცოფით, ისინი კარგავენ ჩვეულ სიფრთხილეს, უშიშრად შედიან სოფლებსა და დასახლებულ
ტერიტორიებში და თავს ესხმიან შინაურ ცხოველებსა და ადამიანებს.
მეორე სტადიაში ძაღლები ხდებიან ძალიან აგრესიულები. ღრღნიან ქვებს, ხეს, მიწას,
ცდილობენ გაქცევას. ხშირად უმიზეზოდ თავს ესხმიან სხვა ძაღლებს და ადამიანებს.
უვითარდებათ კრუნჩხვები, აქვთ ძლიერი წყურვილი, მაგრამ ვერ სვამენ წყალს, რადგან
ეწყებათ საყლაპავის დამბლა. კრუნჩხვები თანდათან უძლიერდებათ, სხეულის ტემპერატურა
მატულობს და ადის 410 –მდე. აქვთ ღებინება. უჭირთ უკანა კიდურების დამორჩილება და
შესამჩნევი ხდება თვალების სიელმე. ქვედა ყბა უვარდებათ და სდით ნერწყვი. ყეფენ
ხრინწიანი, ჩახლეჩილი ხმით. ასეთი მდგომარეობა გრძელდება 2-3 დღე.
მესამე სტადიაში ცხოველის მდგომარეობა სწრაფად მძიმდება, უვითარდება ჯერ უკანა
კიდურების, ხოლო შემდგომ - მთელი სხეულის დამბლა. ასეთი მდგომარეობა გრძელდება 24-დღე, რის შემდეგაც ცხოველი კვდება.
ზოგადად, დაავადების გამოვლინებიდან ცხოველის სიკვდილამდე პერიოდი მოიცავს 6-11
დღეს.
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ცოფის პროფილაქტიკა ცხოველებში
ცოფის დაავადებასთან ბრძოლის აუცილებელი პირობაა ცხოველთა პროფილაქტიკური
ვაქცინაცია (წინასწარი აცრა), რომელიც ცხოველს (ძაღლს, კატას), აუცილებლად უნდა
ჩაუტაროს ვეტერინარმა სპეციალისტმა, როგორც კი ცხოველს შეუსრულდება 2,5 თვე და
რეგულარულად,

ყოველ

წელს

გაუმეორდეს

ხელახალი

აცრა

(მოხდეს

ცხოველის

რევაქცინაცია). მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება დაცული ცხოველიც და მისი მფლობელიც ამ
მეტად საშიში დაავადებისგან.

ცოფის პროფილაქტიკა ადამიანებში
როგორ უნდა მოვიქცეთ იმ შემთხვევაში, თუ მაინც მოხდა ცხოველის მიერ ადამიანის დაკბენა
ან დადორბვლა?
1) პირველი დაუყოვნებლივი მოქმედება, რაც უნდა გაკეთდეს, არის: ჭრილობის დამუშავება
ცივი წყლით და სარეცხის საპნით, რის შემდეგ, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მივმართოთ
ექიმს. ექიმი გადაწყვეტს, როგორი უნდა იყოს თქვენი შემდგომი მკურნალობის კურსი.
2) ძაღლი ან კატა, რომელმაც დაგკბინათ ან დაგდორბლათ, თუ შინაურია და არ არის
მაწანწალა, აუცილებლად უნდა დააბათ ან დაამწყვდიოთ გალიაში, ანუ ამყოფოთ
იზოლაციაში ცხოველებისა და ადამიანებისგან, რათა მასზე აწარმოოთ დაკვირვება.
3) თუ აღნიშნული ცხოველი არ მოკვდა 10 დღის განმავლობაში, სავარაუდოდ ცოფიანი არ
იყო, თუმცა აუცილებელია, რომ ექიმს მაინც მიაკითხოთ.
4) თუ ცხოველი, რომელმაც დაკბინა ადამიანი, მოკვდა

10 დღის განმავლობაში,

აუცილებელია მისი ლაბორატორიული შემოწმება. ცოფზე შესამოწმებლად ლაბორატორიაში
უნდა გააგზავნოთ მხოლოდ ცხოველის თავი, სხვა ორგანოები საჭირო არ არის.

11

5) ცხოველის ცოცხლად დარჩენის შემთხვევაში, თქვენ უნდა აცნობოთ ექიმს ეს ინფორმაცია
და ექიმი გადაწყვეტს, უნდა გააგრძელოთ თუ შეწყვიტოთ ინექციების კეთება.
დაიმახსოვრეთ: დაკბენა – დადორბვლის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ ექიმთან წასვლა და
მკურნალობის დაწყება არის ერთადერთი გზა ამ საშიში დაავადებისგან თავის დაღწევისა,
ამიტომ ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, ცხოველი თქვენია თუ სხვისია, აცრილი გყავთ თუ არა,
მაწანწალაა თუ პატრონიანი, აუცილებლად, ჭრილობის ზემოთ აღწერილი დამუშავების
შემდეგ დაუყოვნებლივ მიაკითხეთ ექიმს!!!

თურქული
დაავადების არსი
თურქული

შინაური

და

გარეული

წყვილჩლიქიანი

ცხოველების

ინფექციური,

მაღალკონტაგიოზური (ძალიან გადამდები), მწვავედ მიმდინარე, სწრაფად გავრცელებადი
ვირუსული დაავადებაა. ცნობილია ვირუსის 7 ტიპი. თუ ცხოველი დაავადდა ერთი ტიპის
ვირუსით და განიკურნა, იგი შეიძლება ხელახლა დაავადდეს მეორე ტიპით, ანუ ორგანიზმი
იმუნიტეტს მხოლოდ იმ ტიპის ვირუსის მიმართ გამოიმუშავებს, რომლითაც უკვე იყო
დაავადებული. თურქულით შეიძლება დაავადდეს ადამიანიც.
თურქული იწვევს დიდ ეკონომიურ ზარალს, რადგან დაავადების დროს მკვეთრად იკლებს
ცხოველთა პროდუქტიულობა (50%-მდე) და მკურნალობის არარსებობის შემთხვევაში,
ზოგჯერ ადგილი აქვს ცხოველთა სიკვდილიანობას. გარდა ამისა, აუცილებელი ხდება
ცხოველთა გამოწუნება და დაკვლა. ფერმერს უამრავი თანხა სჭირდება ცხოველების
სამკურნალოდ, ცხოველური პროდუქტების და ცხოველური ნედლეულის გასაუვნებლად,
ზოგჯერ კი მათ გასანადგურებლად, დეზინფექციების ჩასატარებლად, წესდება კარანტინი,
ასევე ქვეყანას უწესდება მთელი რიგი შეზღუდვები საერთაშორისო ბაზარსა თუ ქვეყნის
შიგნით პროდუქციის რეალიზაციისას.

დაავადებული ცხოველი გარემოში ვირუსს გამოყოფს რძით, ნერწყვით, შარდით,
ფეკალური მასით, სპერმით, ფუფხების შიგთავსით, ამოსუნთქული ჰაერით და ა.შ.
შეიძლება თვითონ ცხოველს არ ჰქონდეს დაავადების ნიშნები, მაგრამ მისი ორგანიზმი იყოს
ვირუსის მტარებელი, ანუ დაავადება იყოს ინკუბაციურ, ფარულ პერიოდში.
ასევე, შეიძლება დაავადების გამავრცელებელი იყოს უკვე დაავადებამოხდილი ან აცრილი
(იმუნიზირებული)

ცხოველიც,

რომელიც

დიდხანს

იყო

მოთავსებული

ავადმყოფ

ცხოველებთან ერთად.
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ვირუსი ცხოველის ორგანიზმში ხვდება ძირითადად პირის ღრუს ლორწოვანი გარსიდან,
საკვების მიღების დროს, დასვრილი (დაინფიცირებული) საგნების ალოკვის დროს, ასევე,
ვირუსის შეჭრა შეიძლება მოხდეს ცურზე ან კიდურებზე არსებული დაზიანებული კანიდან.

თურქულით დაავადებული ცხოველების კლინიკური ნიშნები
ინკუბაციური, ანუ ფარული პერიოდი გრძელდება 16-საათიდან 6-8 დღემდე. დაავადების
პირველი ნიშანი არის:
1. ტემპერატურის მომატება 400-410-მდე.
2. ცხოველს უქვეითდება მადა ან მთლიანად კარგავს მას, წყვეტს ცოხნას.
3. დაზიანებული პირის ლორწოვანი გარსიდან სდის ძაფისებურად ქაფიანი, წებოვანი
ნერწყვი.
4. უკვე მეორე დღეს, პირის ლორწოვან გარსზე შეიმჩნევა პატარ-პატარა ბუშტუკები,
ეგრეთწოდებული ,,აფტები”, რომლებიც ერთი დღე-ღამის შემდეგ სკდება და მათ
ადგილზე წარმოიქმნება წყლულები, (ეროზიები), რომლებიც არც თუ ძალიან ღრმაა
და აქვთ წითელი ფსკერი. წყლულები ასევე შეიძლება გაჩნდეს ჩლიქთაშორის არეში
და ცურზე.
მცირე ასაკის ხბოებსა და გოჭებში დაავადება გამოიხატება კუჭ-ნაწლავის მწვავე აშლილობით
და ხშირად სიკვდილით მთავრდება.
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თურქულის მოხდის შემდეგ, ცხოველს გამოუმუშავდება მყარი იმუნიტეტი, ოღონდ,
მხოლოდ იმ ტიპის ვირუსის მიმართ, რომლითაც იყო დაავადებული, ანუ აღარ დაავადდება
ვირუსის იგივე ტიპით. ეს მდგომარეობა გრძელდება 6-9 თვის, ზოგჯერ კი 1-2 წლის
განმავლობაში.
თუ გავკვეთთ მკვდარ ცხოველს, შეიძლება ისეთივე ჩირქოვანი წყლულები, როგორიც აქვს
პირის ღრუში, ვნახოთ კუჭის ლორწოვან გარსზეც, თუმცა ამ დაავადებას იმდენად
გამოკვეთილი გარეგანი კლინიკური ნიშნები აქვს, რომ არაფრით აგვერევა სხვა დაავადებაში.

თურქულის პროფილაქტიკა ცხოველებში
რადგან თურქული არის ძალიან სწრაფად გავრცელებადი დაავადება, ამიტომ საჭიროა მის
მიმართ გატარდეს განსაკუთრებული პროფილაქტიკური ღონისძიებები: A
1.

აუცილებელია

2.

ცხოველი.
აუცილებელია მკაცრად დავიცვათ ზოოჰიგიენური წესები, მით უფრო, თუ სადმე

ყოველწლიურად

აიცრას

დაავადების

ამთვისებელი

ყველა

ახლომახლო გაჩნდა თურქულის კერა. ფერმერი მაქსიმალურად უნდა ეცადოს,
რომ არ მოხდეს მის ფერმაში ვირუსის შეტანა ცხოველის საკვებით, ადამიანების
ფეხით, ავტომანქანებით, მოვლის საგნებით და ა.შ. მაქსიმალურად უნდა
შეიზღუდოს ფერმაში უცხო, შემთხვევითი ხალხის მოძრაობა.
ფერმის შესასვლელთან უნდა მოეწყოს დეზობარიერი.
3.

არ უნდა მოხდეს ტერიტორიიდან ცხოველების გაყვანა და არც ახალი ცხოველების
შემოყვანა მაშინაც კი, როცა სადმე, მეზობლად (10-20 კმ.ის რადიუსში),
დაავადების შემთხვევა დაფიქსირდება.

თურქული ადამიანებში
ადამიაები ავადდებიან დაავადებული ცხოველების მოვლის, ან მათთან კონტაქტის
დროს (მოვლის, მოწველის და ა.შ.), რადგან ავადმყოფი ცხოველის რძე და
ნაწილობრივ შარდიც, შეიცავს დიდი რაოდენობით ვირუსებს.
ხშირად ავადდებიან ბავშვებიც, დაავადების მიზეზი ხდება აუდუღებელი, ან
არაპასტერიზებული რძის გამოყენება.
აღსანიშნავია, რომ დაავადებული ადამიანიდან, სხვა ადამიანს ინფექცია არ
გადაეცემა. ვირუსი ორგანიზმში შეიჭრება დაზიანებული ლორწოვანი გარსიდან და
პირის ღრუდან. სწორედ იქ ჩნდება პირველი დაზიანება, საიდანაც შეიჭრება ვირუსი,
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შემდეგ კი სისხლის მეშვეობით მოედება მთელ ორგანიზმს და ფიქსირდება ხელის
თითებსა და ლორწოვან გარსებზე.

თურქულით დაავადებული ადამიანის კლინიკური ნიშნები

1. დაავადება იწყება შემცივნებით, ტემპერატურა აღწევს 400 და ცხელება გრძელდება 5-6
დღე.
2. ორგანიზმში მიდის საერთო მოწამვლა, ავადმყოფს აქვს პირის ღრუს წვა, ნერწყვდენა,
უწითლდება თვალები, აქვს მტკივნეული შარდვა.
3. პირის ღრუს ლორწოვანი გარსი ძლიერ გაწითლებულია და ჩნდება დიდი
რაოდენობით წვრილი ბუშტუკები, რომლებიც სავსეა მოყვითალო სითხით.
4. 24 საათის შემდეგ ბუშტუკები სკდება და მათ ადგილას წარმოიქმნება წყლულები.
5. ავადმყოფს უჭირს ყლაპვა და ლაპარაკი.
6. აფთები (წყლულები) განლაგებულია პირის ღრუში, ცხვირის და სასქესო ორგანოების
ლორწოვან

გარსებზე.

ზიანდება

კანი,

განსაკუთრებით

თითებს

შორის

და

ფრჩხილების ირგვლივ.

A!!!

ამ

ნიშნების

გამოვლენისთანავე,

აუცილებლად

უნდა

მიაკითხოთ

ექიმ-

ინფექციონისტს.

თურქულის პროფილქტიკა ადამიანებში
1.

რადგან ეს დაავადება ადამიანზე ცხოველიდან გადადის, პირველი, რაც ცხოველის
მეპატრონემ უნდა გააკეთოს, არის ის, რომ, თუკი ცხოველებს შეამჩნევთ თურქულით
დაავადების ნიშნებს, ცხოველთა მომვლელმა ადამიანებმა მაქსიმალურად უნდა
დაიცვან პირადი უსაფრთხოების წესები, რაღა არ დაავადდნენ. თუკი მაინც
გამოაჩნდა ადამიანს დაავადების ნიშნები, დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს ექიმინფექციონისტს.
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ტუბერკულოზი
დაავადების არსი
ტუბერკულოზი ინფექციური, უმეტეს შემთხვევებში ქრონიკულად მიმდინარე დაავადებაა.
ტუბერკულოზით ავადდება 55 სახეობის შინაური და გარეული ცხოველი, ასევე ფრინველის
25 სახეობა. სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებიდან ტუბერკულოზით ყველაზე ხშირად
ავადდება მსხვილფეხა საქონელი.

ცხოველიდან

და

ფრინველიდან

დაავადება

შეიძლება

გადაედოს

ადამიანს.

ასევე,

ტუბერკულოზიანი ადამიანისგან შეიძლება დაავადდეს ცხოველი.
ცხოველის

სიცოცხლეში

გამოკვლევით

ე.წ.

ტუბერკულოზზე

ტუბერკულინიზაციით.

დიაგნოსტირება
ტუბერკულოზით

ხდება

ალერგიული

ცხოველები

შეიძლება

დაავადდნენ ადრეული, 2 თვის ასაკიდან. წესით, ყველა მსხვილფეხა ცხოველი,
ტუბერკულოზზე გამოკვლეული უნდა იქნას წელიწადში ერთხელ, ხოლო იმ ფერმებში,
საიდანაც რძე და რძის პროდუქტები გადის სარეალიზაციოდ – წელიწადში ორჯერ.
მსხვილფეხა პირუტყვში ტუბერკულოზით ხშირად ავადდებიან მოზარდები (ხბოები).
დაავადების ძირითადი საწყისი მიზეზი ხდება ფილტვების ანთება, რომელიც გამოწვეულია
მათი ნესტიან, გაუნიავებელ სადგომში ყოფნით და გაციებით, როცა მათ არა აქვთ მოვლაშენახვის ნორმალური პირობები და მათი საკვები არ შეიცავს საკმარისი რაოდენობით
ვიტამინებს.
ტუბერკულოზით დაავადებულ ცხოველთა კლინიკური ნიშნები
(ხბოებში)
1. ცხოველს აქვს ავადმყოფური იერი, მოწყენილია.
2. გაძნელებული აქვს სუნთქვა, ახველებს.
3. ცხვირიდან ეწყება გამონადენი.
4. სხეულის ტემპერატურა მაღალია – 400 - 420.
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კლინიკური ნიშნები მოზრდილ მსხვილფეხა რქოსანში

1. ორგანიზმში ტუბერკულოზის არსებობს ერთ-ერთი ნიშანი არის მშობიარობის
შემდგომი მომყოლის შეჩერება. უნდა აღინიშნოს, რომ ასე ხშირად ემართებათ სუსტ
ცხოველებს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მათ არა აქვთ კარგი კვება და საკმარისი
მოციონი

(გასეირნება).

თუ

მშობიარობის

შემდეგ

მომყოლის

გამოდევნა

ორგანიზმიდან ვერ მოხერხდა 6-8 საათის განმავლობაში, უკვე შეიძლება რომ ეჭვი
შევიტანოთ ტუბერკულოზის არსებობაზე (თუმცა მიზეზი შეიძლება სხვა დაავადებაც
იყოს).
2. ზოგჯერ, მსხვილფეხა ცხოველებში ტუბერკულოზით დაავადება გამოიხატება ხოლმე
მშობიარობისშემდგომ პარეზში (დამბლა). უნდა აღინიშნოს, რომ ცირად ასე
ემართებათ 5-დან 9 წლამდე ასაკის, კარგი შეხორცების მქონდე მაღალპროდუქტიულ
ცხოველებს.

3. მშობიარობიდან 12-72 საათის შემდეგ, ცხოველებს აღენიშნებათ მადის დაკარგვა,
წყვეტენ ცოხნას, მოუსვენრობენ, ემჩნევათ გავის და უკანა კიდურების კუნთების
კანკალი. ასეთი ნიშნები ძალიან ცოტა ხანს გრძელდება და ამიტომ შეიძლება
მეპატრონეს გამოეპაროს და ვერც კი შეამჩნიოს.

4. ამის შემდეგ ცხოველი მიწაზე ეცემა, წევს გვერდზე, ფეხები წინ აქვს მიმართული,
სუნთქვა შენელებულია, სუნთქავს მძიმედ.

5. კანის მგრძნობელობა დაქვეითებულია, სხეულის ტემპერატურა დაბლა იწევს (350მდე). კანი, ყურები და ჩლიქები ცივი აქვს. დაავადება სწრაფად ვითარდება (12-48
საათი), თუ დროულად არ ჩატარდა შესაბამისი მკურნალობა, შეიძლება ცხოველის
სიკვდილით დამთავრდეს.

ტუბერკულოზის პროფილაქტიკა ცხოველებში
იმისათვის,

რომ

ცხოველები

დავიცვათ

ტუბერკულოზით

დაავადებისგან,

აუცილებელია შევუქმნათ მათ მოვლა-შენახვის კარგი პირობები, რაც გამოიხატება
შემდეგში:
1. ცხოველების (განსაკუთრებით ხბოების), სრულფასოვანი საკვებით კვება.
2. გამჭოლი (ორპირი) ქარისგან
მოზარდების სადგომები).

ცხოველთა

სადგომის

დაცვა

(განსაკუთრებით
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3. მოზარდი ცხოველების უზრუნველყოფა კარგი ქვეშსაფენით.
4. ცხოველთა სადგომების კარგი ვენტილაცია.
5. საკმარისი მოციონი (სუფთა ჰაერზე ცხოველთა ყოფნა).
6. წელიწადში ერთხელ, ალერგიული რეაქციით ცხოველთა შემოწმება; აუცილებლად
უნდა იქნეს გამოკვლეული ბუღა-მწარმოებლები, ფურები, დეკეულები (ერთ წელზე
მეტი ასაკის ცხოველი), კამეჩები, კერატები.
7. იმ

ფერმებში,

საიდანაც

ხდება რძის

და

რძის

პროდუქტების

რეალიზაცია,

აუცილებელია ფურების წელიწადში ორჯერ შემოწმება.
8. ნახირის გაჯანსაღება, ანუ ლაბორატორიულად დადასტურებული დადებითად
მორეაგირე ცხოველების გამოწუნება და დაკვლა, რაც დაიცავს სხვა ცხოველებს
დაავადებისგან.

D
ტუბერკულოზით დაავადების კლინიკური ნიშნები ადამიანებში

1. ხველა (ნახველით).
2. სხეულის ტემპერატურის მომატება
3. წონის კლება.
4. ოფლიანობა.
5. სისხლიანი ნახველი.
6. ტკივილი გულმკერდის არეში.
7. უმადობა.
8. ქოშინი.
9. ადვილად დაღლა.

დაუშვებელია თვითმკურნალობა. ასეთი, თუნდაც რამოდენიმე ნიშნის აღმოჩენის დროს,
ადამიანმა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მიმართოს ექიმ-ფთიზიატრს. P
პროფილაქტიკა ადამიანებში, რა უნდა ვიცოდეთ, რომ არ დავავადდეთ ტუბერკულოზით
1. აუცილებელია პირადი ჰიგიენის დაცვა.
2. თუ ადამიანი მუშაობს ცხოველებთან (მომვლელად, მწველავად) და ფერმაში
გამოვლინდა ტუბერკულოზით დაავადებული ცხოველები, აუცილებელია
დავიცვათ სიფრთხილის განსაკუთრებული ზომები:
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აუცილებლად უნდა მოხდეს ფერმაში დასაქმებული ადამიანების სამედიცინო
შემოწმება, ტუბერკულოზზე.
a) სამედიცინო შემოწმების გარეშე, არ უნდა დაუშვან ადამიანები ცხოველებთან
სამუშაოდ,

რადგან

ტუბერკულოზით

დაავადებული

მომვლელი

პერსონალიდან, შესაძლებელია ცხოველების დაავადება !

b) უზრუნველყონ, მომვლელი პერსონალი სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით.
c) მოაწყონ მეცხოველეობის შენობებში პირველადი დახმარების აფთიაქი
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საქართველოში გავრცელებული
ძირითადი ზოონოზური
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

§რას ეწოდება ზოონოზური დაავადებები
§დაავადების ადრეულ პერიოდში გამოვლინების
მნიშვნელობა მეცხოველეობისთვის.

§საქართველოში

გავრცელებული

ზოონოზური

დაავადებები:
ბრუცელოზი,ჯილეხი,თურქული,ცოფი,
ტუბერკულოზი.

§ზოონოზური

დაავადებებით

ეკონომიკური ზარალი

გამოწვეული

§ბრუცელოზი,როგორც ცხოველთა ერთ-ერთი
ფართოდ გავრცელებული დაავადება .

§ბრუცელოზის გავრცელების მასშტაბები ცხოველთა
სხვადასხვა სახეობებში.

§ბრუცელოზი-ვერაგი დაავადება,რომელიც
კლინიკური ნიშნებით არ აისახება ცხოველზე.

§ბერწიანობა(აბორტირება),როგორც ერთადერთი
ნიშანი ბრუცელოზის გამოვლინებისა.

სანაყოფე გარსების საშვილოსნოს კარბუნკულებთან
შეხორცება ბრუცელოზის დროს

§ბრუცელოზის დიაგნოსტირება
§სისხლის აღების ვადები ბრუცელოზის
დიაგნოსტირებისთვის(6 თვეში ერთხელ,
ორჯერადად, 20-25 დღის შუალედით)

§პროფილაქტიკური აცრები ბრუცელოზის
საწინააღმდეგოდ

§ღონისძიებანი ბრუცელოზის საწინააღმდეგოდ
ნახირის გაჯანსაღების მიზნით.

§აბორტირების შემთხვევაში ლაბორატორიული
დიაგნოსტიკისთვის გასაგზავნი გამოსაკვლევი
მასალა:

§მოგდებული ნაყოფი მთლიანად
§მოგდებული ნაყოფის კუჭი
§სანაყოფე გარსები
§სანაყოფე წყლები
§აბორტირების დაფიქსირებისას მეურნეობაში
მთლიანი სულადობა მოწმდება ბრუცელოზზე.

კლინიკური ნიშნები ბრუცელოზით დაავადებულ
ადამიანებში

§ქვედა კიდურების სახსრების ტკივილი,მაღალი
ტემპერატურა 38-მდე (ტალღისებური
მიმდინარეობით)

§მკვეთრად გამოხატული სისუსტე
§გაძლიერებული ოფლიანობა

ჯილეხი(ციმბირული წყლული),როგორც
განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადება

§ავადდება ყველა გარეული და შინაური ცხოველი
§ნიადაგოვანი ინფექციაა და ნიადაგში
სიცოცხლისუნარიანობას ინარჩუნებს 120 წელს

§ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული მრავალი
მანიფესტური და არამანიფესტური კერები

§აუცილებელი ღონისძიებანი ჯილეხით
დაავადებულ, ან მკვდარ ცხოველთან
ურთიერთობის დროს

ჯილეხის გავრცელების ერთ-ერთი გზა,შეხება
დაავადებულ ხორცთან

ჯილეხით დაავადებული ცხოველის კლინიკური
ნიშნები

§სხეულის მაღალი ტემპერატურა(41-42)
§უმადობა,კუნთების კანკალი,ცოხნის შეწყვეტა
§წყურვილის გრძნობის გაძლიერება.
§წველადობის შემცირება,ან სრულად შეწყვეტა
§მაკე ცხოველების აბორტირება
§პირიდან,ცხვირიდან და ანალური ხვრელიდან
ქაფიანი,სისხლნარევი გამონადენი.

§სისხლი ბლანტი,მუქი ალუბლის ფერი

ჯილეხი

ჯილეხის ნაწლავის ფორმა მსხვილფეხა პირუტყვში

პროფილაქტიკური ღონისძიებანი ჯილეხზე ეჭვის
არსებობის დროს
თუ სისხლი მუქი ალუბლისფერია,ბზინავს და არ
დედდება,აუცილებელია:

§შეწყდეს დაკვლის პროცესი
§მოხდეს ხელების საგულდაგულოდ დაბანა საპნით
§ხელების დამუშავება სადეზინფექციო
სითხით(შეიძლება სპირტი ან არაყი)

§არ მოხდეს ლეშის გადაადგილება

ჯილეხის ვაქცინაცია ცხოველებში

§მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრის, თხის, ცხენის ვაქცინაცია წელიწადში ორჯერ, 6 თვის შუალედით,
გაზაფხულსა და შემოდგომაზე.

§მოზარდი(ხბო,კვიცი)- იცრება 3 თვის ასაკში.
განმეორებითი ვაქცინაცია ტარდება 6 თვის ასაკში.

§ბატკანი იცრება 3 თვის ასაკში, ხოლო
განმეორებით 3 თვის შემდეგ.

§ღორის ვაქცინაცია ხდება წელიწადში ერთხელ

კლინიკური ნიშნები ადამიანებში ჯილეხით
დაავადებისას
§მიკრობის შეჭრის ადგილას,კანზე , ჩნდება წითელი
ლაქა, რომელიც იქერცლება და იწვევს ძლიერ
ქავილს.
§ლაქა იქცევა გამჭვირვალე სითხით სავსე
წყლულად.
§წყლულში არსებული სითხე ჩირქოვანი ხდება
§წყლული სკდება და იფარება შავი ფუფხით
§ტემპერატურა 40 გრადუსამდეა ერთი კვირის
განმავლობაში
§მკვეთრად გამოხატული სისუსტე და ტაქიკარდია,
§თავის ტკივილი.

ჯილეხით დაავადებული ადამიანი

ჯილეხის პროფილაქტიკა ადამიანებში

§პირადი უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის წესების დაცვა
§არ დაიკლას ავადმყოფი ცხოველი ვეტერინარის
გარეშე
§ცხოველის სიკვდილის შემთხვევაში, შემთხვევითი
ადამიანების მიერ არ მოხდეს მისი გაკვეთა.
§თუ მაინც მოხდა გაკვეთა და აღმოჩნდა, რომ სისხლი
არ დედდება, შეწყდეს გაკვეთა და დაუყოვნებლივ
მოხდეს ვეტერინარის გამოძახება
§ყველა ადამიანმა, რომელიც შეეხო ცხოველს,
ჩაიტაროს პირადი პროფილაქტიკური ღონისძიებანი.
§არ იმკურნალოთ თვითნებურად.

ცოფი

§ მაწანწალა ძაღლები: ცოფის ძირითადი
გამავრცელებელნი

§ცოფის გავრცელების გზები: დაკბენა, დაკაწვრა,
დადორბვლა

§დაავადების ფარული(ინკუბაციური პერიოდი)
§კლინიკური ნიშნები ცოფით დაავადების სხვადასხვა
სტადიაში.

§ცოფის პროფილაქტიკა ცხოველებში (ვაქცინაცია 2,5
თვის ასაკში), რევაქცინაცია ყოველწლიურად.

ცოფის გავრცელების ძირითადი წყარო მაწანწალა
ძაღლები

ცოფის პროფილაქტიკა ადამიანებში დაკბენის ,ან
დადორბვლის შემთხვევაში:
§ჭრილობის დამუშავება ცივი წყლით და სარეცხის
საპნით.
§დაუყოვნებლივი მიმართვა რაბიოლოგთან
§ცხოველის, რომელმაც დაკბინა, ან დადორბლა
ადამიანი, იზოლაციაში ყოფნა და მასზე დაკვირვება
(თუ ეს ცხოველი არ არის მაწანწალა და არის ამის
შესაძლებლობა).
§ცხოველი თუ ცოფიანია, აუცილებლად მოკვდება
10 დღის განმავლობაში
§თუ ცხოველი ცოცხალი დარჩა, ეს ინფორმაცია
ეცნობოს ექიმს, რათა მან მიიღოს გადაწყვეტილება
მკურნალობის შემდგომი კურსის შესახებ.

ცოფის პროფილაქტიკა ადამიანებში

ცოფით დაავადებული ძაღლი(აგრესიული სტადია)

თურქული

§შინაური და გარეული წყვილჩლიქიანი
ცხოველების მაღალკონტაგიოზური დაავადება.

§ვირუსის 7 ტიპი
§ორგანიზმის მიერ იმუნიტეტი გამომუშავდება
ვირუსის მხოლოდ იმ ტიპზე, რომლითაც
დაავადდება ცხოველი.

§თურქული, დაავადება დიდი ეკონომიკური
ზარალით.

§ავადმყოფი ცხოველის მიერ თურქულის ვირუსის
გამოყოფის გზები: რძით, ნერწყვით, შარდით,
ფეკალური მასით, სპერმით, ფუფხების შიგთავსით,
ამოსუნთქული ჰაერით.
ინკუბაციურ
პერიოდში
§დაავადებამოხდილი,
მყოფი, ან იმუნიზირებული ცხოველის ფარული
ვირუსმტარებლობა.
§ვირუსის ორგანიზმში მოხვედრის გზები: პირის
ღრუს ლორწოვანი გარსი (ალიმენტარული), ან
ვირუსის შეჭრა ცურის და კიდურების დაზიანებული
კანიდან.

თურქულით დაავადებული ცხოველის
კლინიკური ნიშნები
§მომატებული ტემპერატურა 40-41 გრადუსი
§მადის დაქვეითება, ან სრულიად დაკარგვა,
ცოხნის შეწყვეტა.
§პირიდან ძაფისებური,ქაფიანი ნერწყვის დენა.
§პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე პატარ-პატარა
ბუშტუკები, რომლებსაც ,,აფთები” ეწოდება.
§,,აფთების” გასკდომა და ღრმა წყლულების
წარმოქმნა,რომელთაც აქვთ წითელი ფსკერი.
ჩლიქთაშორის
§წყლულები წარმოიქმნება
არეში და ცურზეც.
§მცირე ასაკის ხბოებსა და გოჭებში კუჭნაწლავის მწვავე აშლილობა.

თურქული

თურქულის პროფილაქტიკა

§ამთვისებელი ცხოველების ყოველწლიური აცრა
§ზოოჰიგიენური პირობების მკაცრად დაცვა
§თუ ახლოს (10-20კმ.რადიუსში) გაჩნდა თურქულის
კერა,

ფერმაში

უცხო,

შემთხვევითი

ხალხის

მოხვედრის მკაცრად შეზღუდვა, რათა აღვკეთოთ
ვირუსის შეტანა ფეხით, საკვებით, მანქანით.

§აიკრძალოს ტერიტორიიდან ცხოველების გაყვანა,
ან ახალი ცხოველების შემოყვანა.

თურქულის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია

თურქული ადამიანებში
§ცხოველიდან ადამიანზე დაავადების გავრცელების
გზები: მათი მოვლა, მოწველა, აუდუღებელი, ან
არაპასტერიზებული რძის გამოყენება.
ორგანიზმში
იჭრება
დაზიანებული
§ვირუსი
ლორწოვანი გარსიდან, ასევე - ალიმენტარული
გზით.
§პირველადი კერა წარმოიქმნება ვირუსის შეჭრის
ადგილზე, შემდეგ კი ვირუსი სისხლის მეშვეობით
მოედება მთელ ორგანიზმს და ფიქსირდება ხელის
თითებსა და ლორწოვან გარსებზე.
§ადამიანიდან ადამიანზე დაავადება არ გადადის.

თურქულით დაავადებული ადამიანის კლინიკური
ნიშნები
§შემცივნება,მაღალი ტემპერატურა(40 გრადუსი),
ცხელება გრძელდება 5-6 დღე.
§ორგანიზმის ზოგადი ინტოქსიკაცია, პირის ღრუს წვა,
ნერწყვდენა, თვალების გაწითლება, მტკივნეული
შარდვა.
ღრუს
ლორწოვანი
გარსი
ძლიერ
§პირის
ჰიპერემიულია და ჩნდება დიდი რაოდენობით,
მოყვითალო სითხით სავსე წვრილი ბუშტუკები,
რომლებიც 24 საათის შემდეგ სკდება და
წარმოიქმნება წყლულები. ,,აფთები” არის ასევე
ცხვირის და სასქესო ორგანოების ლორწოვანებზე,
ფრჩხილების ირგვლივ და თითებს შორის.

ტუბერკულოზი
§ქრონიკულად მიმდინარე დაავადება,რომლითაც
ავადდება 55 სახეობის შინაური და გარეული
ცხოველი,ასევე 25 სახეობის ფრინველი.
ხშირად
ავადდებიან
მსხვილფეხა
§ყველაზე
ცხოველები, უფრო ხშირად მოზარდები, 2 თვის
ასაკიდან. მიზეზი ხდება პნევმონია და ცუდი
ზოოჰიგიენური პირობები.
§ცხოველიდან და ფრინველიდან დაავადება
შეიძლება გადაედოს ადამიანს.
§ადამიანისგან შეიძლება დაავადდეს ცხოველი

ძროხის ფილტვში ჩამოყალიბებული
ტუბერკულოზური კერა, ირგვლივ წარმოშობილი
ახალი კერებით

ტუბერკულოზის კლინიკური ნიშნები ხბოებში:

§ცხოველს აქვს ავადმყოფური იერი, მოწყენილია,
დათრგუნული. ბეწვის საფარველი აბურძგნული.

§სუნთქვა გაძნელებულია, ახველებს
§ცხვირიდან ეწყება გამონადენი
§სხეულის ტემპერატურა მაღალია, 40-42 გრადუსი

კლინიკური ნიშნები მოზრდილ მსხვილფეხა
ცხოველებში ტუბერკულოზის დროს
§ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი - მშობიარობის შემდგომი
მომყოლის შეჩერება, ან მშობიარობის
შემდგომი
პარეზი.
§მშობიარობიდან 12-72 სთ. შემდეგ ცხოველს მადა
ეკარგება, წყვეტს ცოხნას, აქვთ გავის და უკანა
კიდურების კანკალი. ცხოველი ეცემა, წევს გვერდზე,
ფეხები აქვს წინ მიმართული, სუნთქვა შენელებულია,
კანის მგრძნობელობა დაქვეითებული, სხეულის
ტემპერატურა დაბალი (35 გრადუსი). კანი, ყურები და
ჩლიქები ცივი აქვს.

ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა
ხდება
ტუბერკულინიზაციით,
§დიაგნოსტირება
წელიწადში
ერთხელ.
აუცილებელია
ბუღა
მწარმოებლების, მეწველი ფურების, კერატების
შემოწმება.
პროფილაქტიკა
§სრულფასოვანი კვება
§გამჭოლი ქარისგან ცხოველთა სადგომის დაცვა
§მოზარდი ცხოველისთვის კარგი ქვეშსაფენი
§ცხოველთა სადგომების კარგი ვენტილაცია
§საკმარისი მოციონი
§ფერმებში, საიდანაც ხდება რძის რეალიზაცია,
ფურები მოწმდება წელიწადში ორჯერ.
§დაავადებული ცხოველების გამოწუნება.

ტუბერკულოზის კლინიკური ნიშნები ადამიანებში

§ხველა(ნახველით)
§სხეულის მაღალი ტემპერატურა
§წონის კლება
§ოფლიანობა
§სისხლიანი ნახველი
§ტკივილი გულმკერდის არეში
§უმადობა
§ქოშინი
§სისუსტე, ადვილად დაღლა

პროფილაქტიკური ღონისძიებანი ფერმაში
მომუშავე ადამიანებისთვის
§თუ ადამიანი მუშაობს მომვლელად, ან
მწველავად ფერმაში, სადაც გამოვლინდა
ცხოველთა ტუბერკულოზი, აუცილებელია
სიფრთხილის განსაკუთრებული ზომები პირადი
ჰიგიენის დაცვის დროს.
§აუცილებელია ფერმაში დასაქმებული ადამიანების
სამედიცინო გამოკვლევა ტუბერკულოზზე, რათა
დაავადებულმა მომვლელმა არ დააავადოს
ცხოველები
§მომსახურე პერსონალი უნდა უზრუნველყონ
სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით.

საქართველოში გავრცელებული ძირითადი ზოონოზური
დაავადებების მოკლე მიმოხილვა
კითხვარი სემინარის ჩატარების წინ და შემდეგ ზოონოზურ დაავადებებში

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

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

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

თბილისი
2018 წელი
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201 წელი ____ _________________
რეგიონი
1.ზოონოზური დაავადებები ვრცელდება:
ა) ცხოველებიდან ადამიანებზე
ბ)ადამიანებიდან ცხოველებზე
გ)ორივე სწორია
დ)მხოლოდ ცხოველებიდან ცხოველებზე
2.რა ეწოდება დაავადებებს, რომლებიც საერთოა ცხოველებისა და ადამიანებისთვის?
ა) ზოონოზები
ბ) ზოოანთროპონოზები
გ)ორივე
3.ამათგან რომელია ზოონოზური დაავადებები?
ა) ჯილეხი,ცოფი
ბ)ლისტერიოზი,სალმონელოზი
გ)ღორის ჭირი,წითელი ქარი
4.რომელი დაავადება შეიძლება გადაედოს ადამიანიდან ცხოველს?
ა) ცოფი
ბ)ტუბერკულოზი
გ) ბრუცელოზი
დ) ლეიკოზი
5.საქართველოში,
რომელი
სახეობის
ცხოველია
უფრო მეტად დაავადებული
ბრუცელოზით?
ა)ღორი
ბ)ძაღლი
გ) მსხვილფეხა ცხოველები
დ)წვრილფეხა ცხოველები
7.გამოიმუშავებს თუ არა ცხოველი იმუნიტეტს თურქულის ყველა ტიპის ვირუსის წინააღმდეგ,
თუ ის დაავადდება თურქულის რომელიმე ერთი ტიპის ვირუსით ?
ა)დიახ
ბ)არა
8 . შეგვიძლია თუ არა გარეგნული ნიშნებით გავიგოთ, არის თუ არა ცხოველი ბრუცელოზით
დაავადებული?
ა)დიახ
ბ) არა
9.ცხოველის ორგანიზმიდან რა გზით გამოიყოფა ბრუცელას მიკრობები?
ა)შარდით და ნერწყვით
ბ)ფეკალურ მასასთან ერთად
გ)შარდით,ნერწყვით,სპერმით
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10. სისხლის პირველი აღებიდან, დროის რა პერიოდის გასვლის შემდეგ ვიღებთ სისხლს
განმეორებით, ბრუცელოზზე შესამოწმებლად?
ა) 10-15 დღე
ბ)20-25 დღე
გ) ერთი თვე

11.აბორტის
(ნაყოფის
მოგდების)
სადიაგნოსტიკოდ ვაგზავნით:

შემთხვევაში,

ლაბორატორიაში

ბრუცელოზზე

ა)მთლიან მოგდებულ ნაყოფს
ბ) ნაყოფის პარენქიმულ ორგანოებს
12.ჯილეხის მიკრობი ნიადაგში სიცოცხლისუნარიანობას ინარჩუნებს:
ა)100 წელი
ბ)120 წელი
გ)70 წელი
13.ცოფით დაავადების დროს, კლინიკური ნიშნების გამოვლენიდან, რამდენ დღეში კვდება
ცხოველი?
ა)10-15 დღე
ბ)6-10 დღე
გ)15-20 დღე
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