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მასტიტები 
სილაბუსი 

 
მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა 

დაინტერესებული პირებისთვის. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური 
მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და 
პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 

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

 
მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული 

ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას. 
 

თბილისი 
2018 წელი 



 2 

 
 
 
 

 
ტრენინგის 
დასახელება 

მასტიტი სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებში 

ტრენინგის 
ხანგრძლივობა 

 

ტრენინგის მიზანი სპეციალისტებმა მიიღონ დაწვრილებითი ინფორმაცია მასტიტზე, როგორც ძალიან 
გავრცელებულ დაავადებაზე. 

 
ტრენინგის ფორმატი 

Lლექციის(კონსპექტის)სახით. მასტიტების სხვადასხვა ფორმების განხილვა.  

 
ტრენინგის შინაარსი 

1. რ არის მასტიტი 
2. მიკრობთა ორგანიზმში შეჭრის სხვადასხვა გზები 
3. მასტიტის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორები 
4. მასტიტის სახეობები(სეროზული,კატარული.ფიბრინოზული,ჩირქოვანი, 
5. ჰემორაგიული,სპეციფიური და ა.შ.)მათი 

გამოვლინება,სიმპტომები,მიზეზები,მკურნალობის საშუალებები. 
6. მასტიტების გამოსავალი 
7. მასტიტები ცხოველთა სხვადასხვა სახეობებში 
8. მასტიტების პროფილაქტიკა 

 
სწავლის შედეგი  

 
სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ:  

- რა დაავადებაა მასტიტი 
- როგორ ხდება მასტიტის განვითარება ცხოველის ორგანიზმში 
- რა პირობები უწყობს ხელს ამ დაავადების განვითარებას 
- რამდენი სახის მასტიტი არსებობს,მათი დახასიათება და მკურნალობის 

საშუალებები. 
- როგორი გამოსავალი არსებობს სხვადასხვა სახის მასტიტით ცხოველთა 

დაავადების დროს 
- როგორ მიმდინარეობს მასტიტი ცხოველთა სხვადასხვა სახეობაში 
- რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს მასტიტების თავიდან ასაცილებლად. 
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მასტიტები 

 

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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     მასტიტი ყველა სასოფლო-სამეურნეო ცხოველის ფართოდ გავრცელებული 

დაავადებაა. ყველაზე ხშირად  გვხვდება მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველებში. 

აღნიშნული დაავადება გვხვდება ცხოველთა სხვა სახეობებშიც, თუმცა  შედარებით 

ნაკლებად.  

ცხოველის მასტიტით დაავადება იწყება ცხოველის ორგანიზმში ინფექციის 

გამომწვევი მიკრობის შეჭრით. არსებობს მიკრობის  შეჭრის სხვადასხვა გზა: 

1. სარძევე სადინრის მეშვეობით - გალაქტოგენური გზა 

2. სხეულის კანის საფარველიდან, მისი ძლიერი დაზიანების დროს  -  ლიმფოგენური 

გზა 

3. სისხლის მეშვეობით - ჰემატოგენური გზა  

ცხოველის მასტიტით დაავადების წინაპირობა არის მისი შენახვა ცუდ ზოოჰიგიენურ 

პირობებში, როცა ცხოველის ცური არ არის დაცული დაბინძურებისგან. ამის გამო,  

ხშირად, ცხოველები მასიურად ავადდებიან მასტიტით, რაც დიდ ეკონომიურ 

ზარალს აყენებს მეურნეობას. 

მასტიტით დაავადების დროს, რძის დანაკარგით გამოწვეული ზარალი  უფრო მეტია, 

ვიდრე სხვა,  ყველა დაავადებებით ერთად გამოწვეული ზარალი. 

მასტიტით დაავადების დროს ბუნებრივია იკლებს ცხოველთა ლაქტაცია, მაგრამ 

ცხოველის გამოჯანმრთელების შემდეგაც არ ხდება მისი სრულად აღდგენა. 

მკურნალობის არარსებობის შემთხვევაში, ფური სარძეო პროდუქტიულობის 

პოტენციის აღდგენას ვერ ახერხებს მომავალ მშობიარობამდე. მასტიტის დროს 

შესაძლებელია რომელიმე სარძევე მეოთხედის სრულად გაუქმებაც, რადგან ხდება 

მასში შემაერთებელი ქსოვილის ჩაზრდა და ორგანიზმში იკარგება რძის 

გამომუშავების ფუნქცია. 
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მასტიტის დროს რძის დანაკარგი მერყეობს 10-45%-მდე. ხელით წველის დროს 

მასტიტით  ავადდება ცხოველთა 4,5%, ხოლო მანქანური წველის დროს - 10-20%. 

  არსებული კლასიფიკაციის მიხედვით, არსებობს მასტიტის შემდეგი სახეები: 

1. სეროზული მასტიტი 

2. კატარალური მასტიტი, რომელიც თავის მხრივ იყოფა: 

ა) სარძევე ცისტერნის და  სარძევე გზების კატარად; ბ) ალვეოლების კატარად 

3. ფიბრინოზული მასტიტი 

4. ჩირქოვანი მასტიტი,რომელიც იყოფა: 

ა) ჩირქოვან-კატარალურ მასტიტად; ბ) ცურის აბსცესად; გ) ცურის ფლეგმონად 

5. ჰემორაგიული მასტიტი 

6. სპეციფიური მასტიტი, რომელიც ასევე იყოფა: 

ა) თურქულის თანმდევ მასტიტად; ბ)აქტინომიკოზურ მასტიტად; გ) 

ტუბერკულოზურ მასტიტად; 

სეროზული მასტიტი Mastitis serosa 

ხასიათდება ცურის შემაერთებელ ქსოვილებში დიდი რაოდენობის სეროზული 

ექსუდატის გაჟონვით. 

დაავადების გამომწვევი მიზეზი: არის ცურის შემაერთებელ ქსოვილში მიკრობის 

მოხვედრა. მათი იქ მოხვედრის გზა შეიძლება იყოს ცურის კანის საფარის ძლიერი 

დაზიანება, საიდანაც მიკრობი ორგანიზმში შეაღწევს  სისხლის, ან ლიმფის გზით. 

სხეულის ამ არეში მიკრობის მოხვედრას კი განაპირობებს ცხოველის 

გინეკოლოგიური დაავადება ენდომეტრიტი, ან მეტრიტი, ასევე კუჭ-ნწლავის 

დაავადება -  გასტროენტერიტი.  



 4 

მასტიტის გამოწვევა შეუძლიათ სხვადასხვა მიკროორგანიზმებს, ისეთებს, 

როგორიცაა: სტრეპტოკოკები, სტაფილოკოკები, ნაწლავის ჩხირი და სხვა. 

სეროზული მასტიტი, უმრავლეს შემთხვევაში თავს იჩენს ცხოველებში მათი 

მშობიარობის მომდევნო დღეებში, მალევე, როცა საშვილოსნოში რჩება კატარულ-

ჩირქოვანი ნარჩენები საშვილოსნოს ატონიის გამო. 

სიმპტომები: როდესაც მიკრობები ხვდებიან ცურის მეოთხედების შემაერთებელ 

ქსოვილებში ლიმფური სისტემის საშუალებით, ვითარდება შეშუპება. პალპაციით 

შეინიშნება ადგილობრივი ტემპერატურის მომატება და მტკივნეულობა. ხშირად 

ლიმფური კვანძები ამ ადგილებში ზომაში იმატებს, წველადობა მკვეთრად 

მცირდება, თუმცა რძეში, ვიზუალურად, არანაირი ცვლილება არ შეიმჩნევა.    

მიკრობების მოხვედრა ინტერსტიციალურ ქსოვილებში სისხლის გზით, ცურში, 

იშვიათად კი მის ერთ, რომელიმე მეოთხედში, იწვევს მათ მოცულობაში გაზრდას, 

ზერელე პალპაციით კანზე მტკივნეულობა არ შეიმჩნევა, თუმცა კანქვეშა 

ქსოვილების ძლიერი პალპაციისას, აღინიშნება მტკივნეული რეაქცია. ლიმფური 

ჯირკვლები გადიდებულია, ცხოველი არ ჭამს, მომატებულია სხეულის 

ტემპერატურა, იკლებს წველადობა, თუმცა რძეს მაკროსკოპულად არანაირი 

ცვლილება არ ემჩნევა. 

     მძიმე შემთხვევების დროს, აღინიშნება ცურის ძლიერი შეშუპება, სხეულის 

ტემპერატურის მნიშვნელოვანი მომატება, ცხოველის მიერ კვების საერთოდ 

აკრძალვა.  რძე უმნიშვნელო რაოდენობით გამოიყოფა. 

პროგნოზი: სეროზული მასტიტის მსუბუქი ფორმა მთავრდება ცხოველის 

გამოჯანმრთელებით 5-10 დღეში, ხოლო ინტერსტიციული ნაწილის ძლიერი 

დაზიანების დროს, შეიძლება მოხდეს ცურის ინდურაცია (გამკვრივება). 

მკურნალობა:  პირველყოვლისა  უნდა დავადგინოთ დაავადების მიზეზი. თუ ცურზე 

არსებობს დაზიანება, ჭრილობა, აუცილებელია მისი დამუშავება, გასუფთავება და 
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დეზინფექცია. იმ შემთხვევაში, თუ დავადგინეთ, რომ საქმე  გვაქვს  საშვილოსნოს, ან 

კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ორგანოების დაავადებასთან, ვმკურნალობთ ამ ორგანოებს. 

პარალელურად, ვმკურნალობთ ცურს. მასზე ვახდენთ დღეში ორჯერ ქაფურის, ან 

იქთიოლის მალამოს შეზელას. ქსოვილების შიდა დაჭიმულობის მოსახსნელად 

აუცილებელია ცხოველი ხშირად მოიწველოს. რეკომენდებულია მსუბუქი მასაჟი 

ქვევიდან ზემოთ, 15-20 წუთის განმავლობაში, დღეში 2-3-ჯერ. 

დაავადების მე-3 დღიდან, შეიძლება გამოვიყენოთ ცურზე თბილი საფენები. უნდა 

გავფრთხილდეთ, რომ არ მოხდეს ცხოველის გაციება, მოვარიდოთ ორპირ ქარს. 

დღეში ორჯერ, კანში, ცურის დაზიანებულ არეში, უნდა შევუზილოთ იოდის  

მალამო, რომელიც შედგება: კრისტალური იოდის, კალი იოდატის და ვაზელინის 

ნარევისგან. თუ სხეულის  ტემპერატურა მომატებულია, ადგილობრივ მკურნალობას 

ემატება ცხოველისთვის შიგნით, თეთრი სტრეპტოციდის, ან რომელიმე 

ანტიბიოტიკის მიცემა. 

კატარული მასტიტი Mastitis catarrhalis 

ხასიათდება საფარი ეპითელის, სარძევე სადინრების და რძის რეზერვუარის 

დაზიანებით. 

პროცესის ლოკალიზაციის ადგილის მიხედვით, არჩევენ ორ ფორმას: 

1. სარძევე  რეზერვუარისა  და სარძევე გზების  კატარული  ანთება 

2. ალვეოლების  კატარული  ანთება 

დაავადება შეინიშნება ლაქტაციის დაწყების პირველივე დღეებში. 

მიზეზები: კატარული მასტიტი შეიძლება გამოიწვიოს მიკრობთა მრავალმა სახეობამ: 

სტრეპტოკოკებმა, სტაფილოკოკებმა, ნაწლავის ჩხირმა და სხვა. ეს მიკრობები 

ორგანიზმში აღწევენ სარძევე რეზერვუარის და სარძევე სადინრების ლორწოვანი 

გარსებიდან,  ცურის სადინრების მეშვეობით (გალაქტოგენური გზა). 
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         ჩვეულებრივ პირობებში, ცურის სფინქტერი და რძის ბაქტერიციდული 

თვისებები ქმნიან ბარიერს მიკრობებისთვის, რათა მათ ვერ შეაღწიონ გარემოდან 

სარძევე რეზერვუარში. თუმცა, იმ შემთხვევაში, როცა ცური გადავსებულია რძით, ან 

ხდება ცხოველის გაციება, სფინქტერი სუსტია; სხვა შემთხვევაში, როცა ცურის 

ლორწოვან გარსს მიადგება რაიმე ტრავმა, იქმნება კარგი გარემო პირობები 

მიკრობების შეღწევისა სარძევე რეზერვუარში დვრილის არხებიდან. 

მიკრობებისთვის ხელსაყრელ გარემოებად შეიძლება ჩაითვალოს: ცხოველის შენახვა  

არადამაკმაყოფილებელ ვეტ-სანიტარულ  პირობებში, ბინძური ქვეშაფენის არსებობა,  

ცხოველის გაციება, არასწორი წველა, ცხოველთა სადგომის პერიოდული 

დეზინფექციის არარსებობა, ბინძური ხელებით ცხოველის მოწველა, მწველავის 

ხელებზე არსებული რაიმე დაავადება და სხვა. 

დაავადების პათოგენეზი: მიკროორგანიზმები, რომლებიც ხვდებიან რძის სადინარი 

არხებიდან რძის რეზერვუარში, იწყებენ გამრავლებას  მიუხრდავად იმისა, რომ რძეს 

აქვს ბაქტერიოციდული თვისება. გამრავლების შემდეგ, ისინი გამოყოფენ 

განსაკუთრებულ ფერმენტს, რითაც ხდება რძის შაქრის გარდაქმნა რძის მჟავად. რძის 

მჟავა და ტოქსინები, რომლებსაც გამოყოფენ მიკრობები, მოქმედებენ ეპითელურ 

ქსოვილებზე, რაც დასაწყისში იწვევს ეპითელური ქსოვილების ჰიპერემიას და 

შეშუპებას, ხოლო შემდეგ, ანთებად ქსოვილებში ხდება ლიმფის შეგუბება. იწყება 

ლეიკოციტების მიგრაცია ანთებით კერაში, რასაც მოჰყვება ცვლილებები რძეში. რძე 

ხდება სქელი, ან მასში შეინიშნება ერთგვარი ფიფქისებრი წამონაქმნები. ანთებითი 

პროცესები ნელ-ნელა ფართოვდება და მოიცავს ლორწოვანი გარსების უფრო მეტ 

ზედაპირს. ამასთან ერთად, გასქელებული რძე და მასში წარმოქმნილი ფიფქები 

დააცობენ რძის სავალ სადინრებს, რაც საბოლოოდ იწვევს სადინრებში 

შემაერთებელი  ქსოვილის  ჩაზრდას  და  ცურის  მეოთხედის  ატროფიას. 

კლინიკური ნიშნები და სიმპტომები: რძის სადინრებისა და რძის რეზერვუარის 

კატარული ანთების დროს, რომელიც ხშირად ცურის ერთ, იშვიათად კი ორ, ან სამ 
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მეოთხედში მიმდინარეობს, ცურის სიდიდეში მომატება არ შეინიშნება. საწყის 

სტადიაში, ხელით გამოკვლევის დროს, მათში არანაირი ცვლილება არ შეინიშნება, 

დაავადებიდან მე-3, მე-4 დღეს კი, პალპაციით შეიმჩნევა ფლუქტუაცია და 

დვრილები ცომისებური ხდება. რაც შეეხება ცხოველის საერთო მდგომარეობას, 

არანაირი ცვლილება არ შეინიშნება, ცხოველი საკვებს იღებს  ჩვეულებრივი ნორმის 

ფარგლებში. 

         მოწველის დროს, ცურის დაავადებული მეოთხედიდან, რძის გამოყოფა 

მცირდება ჯანმრთელ მეოთხედთან შედარებით. რძეში ცვლილება შესაძლებელია 

შევამჩნიოთ მხოლოდ მოწველის დაწყებისას. ის თხელია და შეიცავს ფირფიტოვან 

წარმონაქმნებს, რომელსაც წარმოქმნის რძეში არსებული კაზეინი. ხანდახან ეს 

ფიფქები ერთად შეწებდება და ისეთ ზომას აღწევს, რომ გაჭირვებით შეიძლება 

წველის დროს მათი გამოდევნა ცურის სადინრიდან.  

      ალვეოლების კატარული ანთების დროს, ცურის დაზიანებული უბანი  სიდიდეში 

იმატებს და ცხოველის მოწველის შემდეგაც კი არ იკლებს ზომაში. სარძევე სადინრის 

დასაწყისში, ხელით პალპაციისას, იგრძნობა მკვრივი, ელასტიური კვანძები, 

რომელთა სიდიდე შეიძლება აღწევდეს მტრედის კვერცხის ზომას. ესენი არის 

მსხვილი სარძევე გზები, რომლებიც მასში დაგროვილი რძის სიბლანტის და 

სიმძიმის გამო ჩამოიწევა დვრილებისკენ. 

       წველადობა ალვეოლების კატარული მასტიტის დროს, მნიშვნელოვნად 

მცირდება. რძე, ვიზუალურად შეცვლილია, რაც თვალითაც შეიმჩნევა. იგი თხელია, 

წყლიანია და მასში შეიმჩნევა ფიფქები. თუ ასეთ რძეს დავაყოვნებთ რაიმე 

ჭურჭელში, ვნახავთ რომ დაემსგავსება შრატს, რომელშიც არის ხაჭოსებრი 

მინარევები, ხოლო ჭურჭლის ფსკერზე დაილექება ლორწოვან-ჩირქოვანი ნალექი. 

პროგნოზი: სარძევე სადინრებისა და რძის რეზერვუარის კატარული ანთება, 

ჩვეულებრივ, 5-10 დღის შემდეგ მთავრდება ცხოველის გამოჯანმრთელებით და 
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დასაშვებია რძის მოწველა და გამოყენება იმ მეოთხედიდანაც, რომელიც 

დაზიანებული და ანთებადი იყო. ზოგჯერ სარძევე სადინრების და რეზერვუარის 

კატარული ანთება გადადის ალვეოლარულ ანთებაში. მკურნალობის შემთხვევაში 

ხდება გამოჯანმრთელება და რძე დაიშვება საკვებად, თუმცა დაზიანებული 

მეოთხედიდან რძის წველადობა იკლებს და მომავალში მისი რაოდენობის სრულად 

აღდგენა აღარ ხდება. 

მკურნალობის არარსებობისას, ცურის დაზიანებული მეოთხედი უქმდება და 

ატროფირდება. 

მკურნალობა: მკურნალობისას რეკომენდებულია ცხოველს შევუწყვიტოთ  

კონცენტრირებული საკვების მიცემა, რაც გამოიწვევს დროებით რძის გამოყოფის 

შემცირებას. ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ დავეხმაროთ ცხოველს განკურნებაში. 

ასევე უნდა შევუმციროთ უხეში საკვების ულუფა. 

     აუცილებელია, სარძევე სადინრების და რეზერვუარის მკურნალობისას, ცხოველი 

ხშირ-ხშირად ვწველოთ და დაზიანებულ მეოთხედზე გავუკეთოთ მასაჟი. მასაჟი 

კეთდება სარძევე სადინრების მიმართულებით (ზევიდან ქვევით), დღეში 5-ჯერ,  10-

15 წუთის განმავლობაში. ამასთან ერთად, ცხოველის გამოწველა უნდა მოხდეს 

მუშტით (ძლიერად). გამოწველილი რძე უნდა განადგურდეს. არ შეიძლება 

გამოწველა მოხდეს დვრილების  გამოქაჩვით. ასეთ დროს ზიანდება სადინრების და 

რეზერვუარის  ლორწოვანი გარსები და ცხოველს მეტი ტრავმა მიადგება. 

დაზიანებულ უბანს შევაზელთ ქაფურის, იქთიოლის, ან  სალიცილის  მალამოს. 

     ალვეოლარული კატარული ანთების დროსაც აკეთებენ მასაჟს და ხშირად წველიან 

დაავადებულ ცხოველს. აქაც იხმარება შესაზელად ქაფურის მალამო, 5%-იანი 

სალიცილის, ან იქთიოლის მალამოები. დაავადების მე-3, მე-4 დღეს, გამოიყენება 

დამათბუნებელი კომპრესი ცურზე. 
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არსებობს მკურნალობის სხვა მეთოდიც: პირველ დღეს, დღეში ორჯერ, 

დაავადებული დვრილიდან  ხდება  200 000 მ.ე. პენიცილინის შეყვანა, რომელსაც 

აზავებენ 80-100მლ. დისტილირებულ (გამოხდილ) წყალში. მეორე დღეს, ვენაში 

ინექციით შეჰყავთ 10%-იანი ნორსულფაზოლ ნატრის ხსნარი, 40-50 მგ. ცხოველის 1 

კგ. ცოცხალ წონაზე. მესამე დღეს, დღეში ორჯერ, უკეთდება პენიცილინი 

(კუნთებში). 

მეოთხე დღეს- ნორსულფაზოლ ნატრის ხსნარი. 

ამ მკურნალობასთან ერთად, რეკომენდებულია ცხოველის მოწველა დღეში ოთხჯერ.   

ფიბრინოზული მასტიტი Mastitis fibrinosa 

      ხასიათდება სარძევე სადინრებისა და რძის რეზერვუარის ლორწოვან გარსებზე 

ფიბრინის გამოყოფით, ან მათი ჩალაგებით ქსოვილების სიღრმეში. ფიბრინულ-

ჩირქოვანი მასტიტი პრაქტიკაში ხშირად გვხვდება.  

სიმპტომები: დაზიანებული ცურის მეოთხედი, ზომაში მომატებულია. პალპაციით 

აღინიშნება სიმაგრე და მტკივნეულობა. ღრმა პალპაციით შეიგრძნობა კრეპიტაცია. 

შესაბამისი მხარის ცურზედა ლიმფური ჯირკვალი გადიდებულია. აღინიშნება 

სხეულის ტემპერატურის მომატება 41- 41,50-მდე და ცხოველის თითქმის სრული 

უმადობა. 

წველადობა დასაწყისში იკლებს. რძეში შეიმჩნევა ფიბრინის არსებობა ყვითელი 

მარცვლების სახით. თუ ფიბრინული მასტიტი განვითარდება კატარული მასტიტის 

ფონზე, რძეს აქვს ჩირქის კონსისტენცია და ფიბრინის მარცვლებთან ერთად, 

ფიქსირდება კაზეინის ფიფქები. 

     დაავადების დაწყებიდან 2-4 დღის შემდეგ, რძის გამოყოფა წყდება და წველისას 

გამოიყოფა მხოლოდ უმნიშვნელო რაოდენობის ხსენი, ან ჩირქი, ფიბრინის 

მინარევებით. 
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პროგნოზი: თუ მკურნალობის დაწყებიდან 4-5 დღეში არ გაუმჯობესდა 

მდგომარეობა, პროგნოზი არაკეთილსაიმედოა. ასეთ  შემთხვევებში, ჩვეულებრივ 

დაავადება რთულდება ცურის ცალკეული კერის დაჩირქებით, ან ცურის განგრენით. 

არ არის გამორიცხული, შემდგომში, მეტასტაზების გადასვლა პარენქიმულ 

ორგანოებზე. 

     ცხოველის გამოჯანმრთელების შემთხვევაში, რძის გამოყოფა სრულად არ 

აღდგება, რადგანაც ჯირკვალში რჩება დიდი რაოდენობით გამაგრებული კვანძები, 

რომლებიც წარმოადგენს ყოფილ დაზიანებულ, ანთებით კერებს, ოღონდ 

ინკაფსულირებული ფორმით და მათ უკვე დაკარგული აქვთ რძის გამოყოფის 

უნარი. 

მკურნალობა: უპირველესად ახდენენ დაზიანებული მეოთხედის გულმოდგინე 

გამოწველას, შემდეგ კი ფრთხილად, დვრილში, კათეტერის საშუალებით შეჰყავთ 

სადეზინფექციო ხსნარი 200-250 მლ. ოდენობით. ხსნარს ტოვებენ დაზიანებულ 

უბანში 1-2 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც ახდენენ მუშტით, ფრთხილად 

გამოწველას, ყოველგვარი მასაჟის გარეშე. მასაჟი ამ დროს არ გამოიყენება. 

       სადეზინფექციოდ შეიძლება გამოყენებულ იქნას: რივანოლი (განზავებული 

1:1000), სტრეპტოციდი (1:100), 3%-იანი ბორის მჟავას ხსნარი, 3%-იანი იქთიოლის 

ხსნარი და პენიცილინის ხსნარი, რომელიც ასე მზადდება: მშრალ სტრეპტოციდს 

ხსნიან 100 მლ. იზოტონურ ხსნარში (ნატრი ქლორში, ან დისტილირებულ წყალში) 

ისეთი გათვლით, რომ ხსნარი შეიცავდეს 100 000 ან 200 000 მ.ე. სამკურნალწამლო 

საშუალებას. 

ტკივილის შესამცირებლად და სისხლის მიმოქცევის გასაუმჯობესებლად, იყენებენ 

თბილ საფენებს. 

მთლიანი ორგანიზმის რეტიკულო-ენდოთელიარული სისტემის აქტივიზაციისთვის 

იყენებენ აუტოჰემოთერაპიას. 
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ჩირქოვანი მასტიტი Mastitis purulenta 

არსებობს ჩირქოვანი მასტიტის სამი ფორმა: 

ა) ჩირქოვან-კატარული 

ბ) ცურის აბსცესები 

გ) ცურის ფლეგმონა 

 

ჩირქოვან-კატარული მასტიტი Mastitis catarrhalis purulenta  

ეს დაავადება ხასიათდება რძის რეზერვუარის, რძის სადინრების და ალვეოლების 

ანთებით, რაც გამოიხატება რეზერვუარში და რძის სადინრებში კატარული 

ექსუდატისა და ჩირქის გამოყოფით. 

მიზეზები: ჩირქოვან-კატარული მასტიტი ვითარდება რძის რეზერვუარის, სარძევე 

სადინრებისა და ალვეოლების კატარული ანთების გართულების შედეგად. მას 

იწვევს, ცურში გალაქტოგენური გზით (რძის სადინრების გზით) მიკრობების 

მოხვედრა. მიკრობის სახეობა აქაც შეიძლება სხვადასხვა იყოს. 

ხელშემწყობი პირობებია: ცხოველთა არაჰიგიენურ მდგომარეობაში ყოფნა, 

საშვილოსნოს ანთება, ან ჩირქოვანი ჭრილობები. იმავე სათავსოში მყოფი სხვა, 

ვირულენტური მიკრობებით დაავადებული, ან დაინფიცირებული ცხოველები. 

დაავადება შეიძლება გამოიწვიოს ასევე მწველავმა, რომელსაც ხელებზე აქვს რაიმე 

ინფექციური დაავადება. 

კლინიკური ნიშნები: ჩირქოვან-კატარული მასტიტის მწვავე ფორმა ხასიათდება 

ცურის დაზიანებული მეოთხედის ზომაში მომატებით. პალპაციით აღინიშნება  

მტკივნეულობა და ადგილობრივი ტემპერატურის მომატება. კანი ჰიპერემიულია  და 

შესაბამისი მხარის ლიმფური ჯირკვლები გადიდებული. წველადობის დღიური 
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მაჩვენებელი მკვეთრად მცირდება. დაზიანებული მეოთხედიდან მცირე რაოდენობის 

რძე გამოიყოფა. ამასთან ერთად, გამოყოფილი რძე წყალწყალაა, მარილიანია, შეიცავს 

ფიფქებს და აქვს მოყვითალო ფერი. ეს ყველაფერი ცხოველის საერთო 

ჯანმრთელობაზეც აისახება: სხეულის ტემპერატურა იწევს 410-მდე, პულსი 

გახშირებულია, ცხოველს მადა არ აქვს. 

დაავადების გამოვლინებიდან 3-4 დღის შემდეგ, ცხოველის მდგომარეობა ან 

უმჯობესდება, ან დაავადება იძენს  ქრონიკულ მიმდინარეობას. 

     ეს პროცესი, ანუ დაავადების ქრონიკულში ფორმაში გადასვლა, რამდენადმე 

ამცირებს კლინიკურ ნიშნებს. ცხოველის სხეულის ტემპერატურა იკლებს; ასევე 

იკლებს ადგილობრივი, დაზიანებული უბნის ტემპერატურაც. დაზიანებულ უბანში 

ტკივილი ქრება, თუმცა არ იცვლება რძის ხარისხი, რომელსაც აქვს მოყვითალო 

ფერი. წველადობა დღითიდღე მცირდება, საბოლოოდ კი სრულიად წყდება. 

დაზიანებული ცურის მეოთხედი ზომაში მცირდება და საბოლოოდ ხდება მისი 

ატროფია. 

დიაგნოზი: ისმება კლინიკური ნიშნებისა და რძის მიკროსკოპული გამოკვლევის 

საფუძველზე, როდესაც რძეში პოულობენ დიდი რაოდენობით ჩირქოვან მინარევებს 

და სტრეპტოკოკების მოკლე, ან გრძელ ჯაჭვებს, სტაფილოკოკებს და სხვა 

მიკროორგანიზმებს. 

პროგნოზი: კეთილსაიმედოა მხოლოდ მწვავე მიმდინარეობის დროს. ქრონიკულ 

შემთხვევებში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც უკვე ადგილი აქვს შემაერთებელი 

ქსოვილის ზრდას ცურში, პროგნოზი არაკეთილსაიმედოა. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ხშირად, როდესაც გვგონია, რომ ცხოველი განიკურნა, დაავადება თავს ისევ იჩენს 

რამოდენიმე კვირის, ან ხელმეორე ლაქტაციის დროს. 

მკურნალობა: მიმართული უნდა იყოს სარძევე ჯირკვლის ინფექციისგან 

განთავისუფლებაში. ამ მიზნით საჭიროა: ცხოველის მოწველა ყოველ 2 საათში 
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ერთხელ. ღამით, წველებს შორის შუალედი 6 საათი უნდა იყოს; აუცილებელია 

დაზიანებული უბნის აქტიური მასაჟი ზევიდან ქვევით; რეკომენდებულია 

დაზიანებული უბნის ცივი წყლით დაბანა დღეში 5-ჯერ, 5 წუთის განმავლობაში, 

შემდეგ გამოწველა და მასაჟი. ცური კარგად უნდა გამშრალდეს. 

მალამოებით მკურნალობა, როგორც წესი, ამ შემთხვევაში არ გვაძლევს შედეგს. 

მხოლოდ მასაჟის დროს, მისი გაადვილების მიზნით, შეგვიძლია გამოვიყენოთ 5%-

იანი ვაზელინი. 

მწვავე ანთების დროს, მასაჟი და ხშირი წველა აუმჯობესებს ცხოველის 

მდგომარეობას და ცხოველი იწყებს გამოჯანმრთელებას. ამ დროს ხშირი მოწველა 

ათავისუფლებს სარძევე ჯირკვლებს მიკროორგანიზმებისგან. 

ამის გარდა, რეკომენდებულია დაზიანებულ უბანში სადეზინფექციო ხსნარების 

შეყვანაც. ამისათვის, ჯერ ახდენენ ცურის გულმოდგინე გამოწველას, შემდეგ კი 

მსუბუქი წნევით, დვრილში, ცურის კათეტერის საშუალებით შეჰყავთ 

სადეზინფექციო სითხე 200-250 მლ. ოდენობით. იმისათვის, რომ სითხე მთლიანად 

შევიდეს ქსოვილებში, მისი შეყვანის შემდეგ ახდენენ მსუბუქ მასაჟს. სითხეს ტოვებენ 

3 საათის განმავლობაში, შემდეგ კი ახდენენ მის ფრთხილად გამოწველას. 

სადეზინფექციოდ შეიძლება გამოყენებული იყოს: რივანოლის ხსნარი (1:2000, ან 

1:3000 განზავებით), 3%-იანი ბორის მჟავას ხსნარი, კოლარგოლი (1:2000 განზავებით), 

იქთიოლის 1-3%-იანი ხსნარი. 

კარგ შედეგს იძლევა სულფიდინის და თეთრი სტრეპტოციდის გამოყენება შემდეგი 

სახით: ვენაში, დღეში სამჯერ, 4-6 საათის ინტერვალით, შეჰყავთ 1%-იანი 

სულფიდინის ხსნარი, შემდეგი დოზებით: 

პირველი ინექცია 500მლ, მეორე- 400მლ, მესამე-350-300 მლ. ამ კურსს ატარებენ 5 

დღის განმავლობაში, თუ მძიმე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე და 2-3 დღის 

განმავლობაში, შედარებით მსუბუქი შემთხვევების დროს. გარდა ამისა, დაავადების 
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პირველ 2-3 დღეს, დაავადებულ უბანში დვრილიდან შეჰყავთ 0,8%-იანი თეთრი 

სტრეპტოციდის ხსნარი 200-500მლ. ოდენობით 1-2-ჯერ დღეში, ცურის 

გულმოდგინედ გამოწველის შემდეგ. ხსნარს ტოვებენ 2-3 საათის განმავლობაში, 

ხოლო შემდეგ მსუბუქად ამასაჟებენ ცურს მიმართულებით ზევიდან ქვევით. 

მასტიტების დროს ხშირად გამოიყენება პენიცილინი, რომელსაც იყენებენ მასტიტის 

ყველა ფორმის დროს. პენიცილინი კეთდება კუნთებში, ყოველ 12-24 საათში 

ერთხელ, რაოდენობით 100მლ. 100 000 მოქმედი ერთეულით. 

ცურის აბსცესი Abscessus uberis 

მასტიტის ეს ფორმა ხასიათდება მრავალრიცხოვანი ჩირქოვანი კერების გაჩენით 

ცურის დაზიანებულ მეოთხედში, რომლებიც თანდათანობით იზრდებიან ზომაში, 

უერთდებიან ერთმანეთს და ჩამოყალიბდებიან ერთ, მთლიან აბსცესად, რომელიც 

ზოგჯერ ძალიან დიდ ზომებს აღწევს, ისე, რომ მთლიანად ფარავს ცურის მეოთხედს. 

მიზეზები: ცურის აბსცესი არის ცურის კატარულ-ჩირქოვანი მასტიტის 

გართულებული ფორმა. ერთეული აბსცესები წარმოიქმნება სისხლის ინფექციის 

შედეგად, ან ცურის დაზიანებისა და ტრავმის შემდეგ. 

სიმპტომები: თუ აბსცესები განთავსებულია ცურის დაზიანებულ უბანზე, მაშინ მათი 

კლინიკურად დანახვა ძნელია, რადგან უბანი ისედაც დაზიანებულია და რომელია 

მათში აბსცესი, გარჩევა ჭირს. ასეთ შემთხვევაში, ერთადერთი ნიშანი, რომელიც 

მიგვითითებს აბსცესის არსებობაზე, არის ცვლილებები რძეში, რომელიც შედგება 

შრატისგან, მასში კაზეინის ფირფიტების და ჩირქოვანი წარმონაქმნების არსებობით. 

იმ შემთხვევაში, როცა ჩირქგროვები ჯგუფდებიან ცურის ერთ, რომელიმე 

განსაზღვრულ უბანში, დაზიანებულ ზონაში პოულობენ მტკივნეულ ანთებად 

უბნებს, ადგილობრივად მომატებული ტემპერატურით. რძის შემადგენლობა, რა 

თქმა უნდა შეცვლილია, მაგრამ თუ უკვე ადგილი ჰქონდა რომელიმე ჩირქგროვის 
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გახსნას, მაშინ რძეში აუცილებლად იქნება დიდი რაოდენობით სისხლის და ჩირქის 

მინარევები. 

დიდი ზომის აბსცესები ამოწეულია და ამობერილია კანის ზედაპირზე, შეიმჩნევა 

ფლუქტუაცია. 

პროგნოზი: თუ მოხდება ზედაპირზე განლაგებული აბსცესების თავის დროზე 

გახსნა, ცხოველის პროდუქტიულობა თითქმის არ დაირღვევა. იმ შემთხვევაში, თუ 

ხდება აბსცესის ინკაფსულირება, სარძევე ჯირკვლის რომელიმე ნაწილი წყვეტს რძის 

გამოყოფას და პროდუქტიულობა იკლებს. 

იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი აბსცესები მრავალია, ხდება სარძევე ჯირკვლების 

გადაგვარება და ცურის პარენქიმული ქსოვილის  ატროფია. 

მრავალრიცხოვანი ჩირქგროვების შემთხვევაში, შეიძლება განვითარდეს 

მეტასტაზები ღვიძლში, თირკმელებში, გულში და სხვა ორგანოებში. არ არის 

გამორიცხული   მოხდეს ორგანიზმის სეპტიცემია. 

მკურნალობა: მრავალრიცხოვანი ჩირქოვანი აბსცესების შემთხვევაში, იყენებენ თბილ 

კომპრესებს ცურზე.  კანში შეაზელენ 5%-იან იქთიოლის, ან იოდის მალამოს. 

იყენებენ ასევე საერთო მატონიზირებელ საშუალებებს, სისხლის გადასხმას, 

აუტოჰემოთერაპიას. 

       ზედაპირულად მდებარე აბსცესებს კვეთენ ვერტიკალური ჭრილით. ღრმად 

მდებარე აბსცესებიდან შესაძლებელია მისი შიგთავსის გამოღება შპრიცის 

საშუალებით და შემდეგ მისი დეზინფიცირება რივანოლის ხსნარით (1:1000 

განზავებით), ან კოლარგოლის ხსნარით (1:1000), ასევე იქთიოლის 5%-იანი ხსნარით. 
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ცურის ფლეგმონა: Phlegmone uberis 

არის ცურის კანქვეშა და ინტერსტიციული ქსოვილების ჩირქოვანი ანთება. 

მიზეზები: გამოწვეულია კანის ტრავმებით, ცურის აბსცესებით, ან მეტასტაზებით 

შინაგან ორგანოებზე. ასევე, შეიძლება სეროზული მასტიტი გართულდეს და 

გადავიდეს  ფლეგმონურ  ფორმაში. 

სიმპტომები: როდესაც ფლეგმონური აბსცესი წარმოიშობა  ცურის რომელიმე ერთ 

ნაწილზე, ხდება მისი სწრაფი გავრცელება ცურის მთელ მეოთხედზე, შესაძლებელია  

ნახევარ ცურზეც. დაზიანეებული უბანი შესიებულია, პალპაციით შეიგრძნობა 

გამაგრება და ძლიერი მტკივნეულობა. ლიმფური ჯირკვლები გადიდებულია, 

ზოგჯერ მტკივნეულიც. ცურის უპიგმენტო ნაწილზე მკვეთრი წითელი ფერით ჩანს 

ლიმფური ძარღვები. ცხოველი მოძრაობს განზე გაწეული კიდურებით, ხანდახან 

კოჭლობს. დაზიანებულ უბანზე წარმოიქმნება ჩირქგროვები, რომელთაგან 

ზოგიერთი ძალიან დიდი ზომისაა. 

              წველადობა დაზიანებული მეოთხედიდან, მკვეთრად მცირდება ჯანმრთელი 

მეოთხედის მიერ გამოყოფილ რძესთან შედარებით და თანდათან სრულიად წყდება. 

თუ დაავადების დასაწყისში რძე ორგანოლეპტიკურად არ იცვლება, 2-3 დღის შემდეგ 

ხდება წყალწყალა და შეიცავს კაზეინის ფიფქებს. 

პროგნოზი: საფრთხილოა, რადგან შესაძლოა განვითარდეს ცურის ატროფია და 

ორგანიზმის სეპტიცემია. 

მკურნალობა: ცხოველი უნდა მოთავსდეს იზოლირებულად. კარგია ცხელი 

კომპრესები. გამოიყენება იქთიოლის მალამო, ან იქთიოლის და გლიცერინის 

მალამოების თანაბარი ნარევით შეზელა. იმისათვის, რომ შემცირდეს წნევა 

ქსოვილებში, აკეთებენ საკმაოდ ღრმა და ფართო ნაკვეთ ჭრილობას  დაზიანებულ 

ადგილზე. გახსნის შემდეგ აჩერებენ სისხლდენას, ჭრილობაზე აყრიან თეთრ 
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სტრეპტოციდს, შეყავთ დრენაჟი და ადებენ საფენს. სტრეპტოციდის არქონის 

შემთხვევაში, ჭრილობაში დებენ დოლბანდს, რომელიც გაჟღენთილია ნატრიუმის 

ქლორიდის ჰიპერტონული ხსნარით (ფიზიოლოგიური ხსნარი). დრენაჟს ტოვებენ 4-

5 დღის განმავლობაში. როდესაც ქსოვილი დაიწყებს გრანულაციას (აღდგენას), 

ახდენენ სადეზინფექციო მალამოს შეზელას. ასევე, აუცილებელია გამოიყენოთ 

ორგანიზმის ზოგადი მასტიმულირებელი საშუალებები. 

ჰემორაგიული მასტიტი Mastitis haemorrhagia 

      მასტიტის ეს ფორმა ხასიათდება სისხლის გამოყოფით სარძევე სადინრებიდან. 

ასევე, სისხლის გაჟონვით შემაერთებელი ქსოვილების სიღრმეში. ხშირად   

გამოვლინება ხდება მშობიარობის პირველივე დღეებში. 

მიზეზები: ჰემორაგიული მასტიტი ვითარდება კატარული, ან სეროზული მასტიტის 

ფონზე. 

სიმპტომები: დაავადება ვითარდება ცურის ნახევარ წილზე, ზოგჯერ კი მოიცავს 

მთელ ცურს. დაზიანებული ნაწილი შესიებულია და ძლიერ მტკივნეული. 

გამოიყოფა მცირე რაოდენობით წყლიანი, წითელი ფერის რძე, რომელშიც 

ფირფიტოვანი მინარევები შეიმჩნევა. ადგილობრივი ტემპერატურა მომატებულია, 

ცურის უპიგმენტო ნაწილებზე შეიმჩნევა წითელი, შეშუპებული ადგილები. 

ცურზედა ლიმფური ჯირკვლები გადიდებული და მტკივნეულია. დაავადება მუდამ 

სხეულის მაღალი ტემპერატურით მიმდინარეობს. ცხოველს მადა დაქვეითებული 

აქვს, ან საერთოდ არ აქვს. 

პროგნოზი: საფრთხილოა, რადგან შესაძლებელია გადაიზარდოს ქრონიკულ 

ფორმაში. 

მკურნალობა: ცხოველს ათავსებენ წყნარ, იზოლირებულ ადგილას. აძლევენ 

მხოლოდ მშრალ საკვებს მცირე რაოდენობით. ეძლევა გლაუბერის მარილი 400,0-
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500,0 რაოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ რძეში წარმოქმნილი სისხლის კოლტები 

დაეცობა დვრილებში, ახდენენ მის გამორეცხვას 200 მლ. 1%-იანი ნატრი ქლორიდის 

ხსნარით, დვრილის კათეტერის მეშვეობით. რამოდენიმე დღის შემდეგ, როცა 

ანთებითი პროცესი ჩაცხრება, რეკომენდებულია მასაჟი, ცურის დამათბუნებელი 

კომპრესი, შეზელა მტკივან არეში იქთიოლის, ან ქაფურის მალამოთი, რათა 

უზრუნველვყოთ კვანძების წარმოშობის აცილება რძის რეზერვუარში. 

სპეციფიური მასტიტი 

მას  მეორენაირად  თურქულისებრ  მასტიტს უწოდებენ, რადგან ახასიათებს ცურზე 

აფტების წარმოქმნა. 

მიზეზები: ცურის ქსოვილებში თურქულის გამომწვევის შეჭრა, რაც ჩვეულებრივ 

სისხლის მეშვეობით ხდება. 

სიმპტომები: დვრილებისა და ცურის კანზე შეინიშნება მრგვალი ბუშტუკების 

წარმოქმნა, რომლებიც სავსეა ყვითელი სითხით. თუ ეს ბუშტები განლაგებულია 

დვრილების გამოსასვლელში, ისინი რა თქმა უნდა აძნელებენ წველის პროცესს. 

თურქულით ცხოველის დაავადების დროს, ხშირად ხდება ცურის კატარულ-

ჩირქოვანი ანთება. 

დიაგნოზი: ისმება კლინიკური ნიშნებით. ასევე, მხედველობაში იღებენ, არსებობს 

თუ არა თურქულით დაავადებული ცხოველები მოცემულ ტერიტორიაზე, ან სადმე 

ახლოს. 

პროგნოზი: თუ მხოლოდ კანის დაზიანებასთან გვაქვს საქმე, მაშინ პროგნოზი 

კეთილსაიმედოა. თუ გვაქვს სახეზე კატარულ-ჩირქოვანი მასტიტი, ხშირად 

ცხოველი კარგავს პროდუქტიულობას. 

მკურნალობა: აუცილებელია ცური იყოს სუფთა და მშრალ მდგომარეობაში. 

გამოიყენება ისეთი მალამოები, რომლებიც კანს არ გააღიზიანებს (ბორის, თუთიის). 
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კარგ შედეგს იძლევა წყლულების ლიაპისით მოწვა, ამ დროს უკეთ ხდება 

დაზიანებული ქსოვილების გრანულაცია; იმ შემთხვევაში, თუ დვრილებია 

დაზიანებული, გამოწველა უნდა მოხდეს სტერილური რძის კათეტერის 

საშუალებით. 

აქტინომიკოზური მასტიტი Mastitis aqtinomycosis 

მასტიტის ეს ფორმა თავდაპირველად აზიანებს კანს, ხოლო შემდეგ ცურის 

ინტერსტიციულ და პარენქიმულ ქსოვილებსაც და ჩამოყალიბდება ჩირქოვანი 

კერების სახით. 

მიზეზები: არის ჩირქმბადი მიკროორგანიზმებით დაინფიცირება. არაა 

გამორიცხული, მიზეზი იყოს ასევე სხივისებრი სოკოებიც. 

სიმპტომები: საწყის სტადიაზე, ცურის ზედაპირზე ჩნდება მაგარი, გლუვი შესიება, 

რომელიც შემდეგ რბილდება და იხსნება ჩირქმდენი იარის სახით. როცა ზიანდება 

ცურის ღრმა ქსოვილებიც,  მაგრდება მთლიანად ცური და ჩირქი გამოიყოფა რძესთან 

ერთად. 

დიაგნოზი:  რძე მოწმდება მიკროსკოპულად და დადებითი შედეგის დროს, მასში 

აღმოჩნდება სხივისებრი სოკო და ჩირქი. 

პროგნოზი: თუ მხოლოდ კანია დაზიანებული, მაშინ პროგნოზი კეთილსაიმედოა, 

ხოლო ღრმად მდებარე ქსოვილების  დაზიანების დროს - არაკეთილსაიმედო. 

მკურნალობა: უპირველესად უნდა გაიხსნას ყველა აქტინომიკოზური კერა, კარგად 

გასუფთავდეს და შემდეგ დარჩენილი ჭრილობები ყოველდღიურად დამუშავდეს 

10%-იანი იოდის ნაყენით, ან იოდის მალამოთი. ამის გარდა, შიგნით ეძლევა 

იოდკალიუმი 5,0 ოდენობით, 2-ჯერ დღეში. 
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ტუბერკულოზური მასტიტი Mastitis tuberculosis 

 მასტიტის ამ ფორმას ახასიათებს ცურის დაზიანება ტუბერკულოზური კერებით.    

ცურის წილები ზიანდება სხვადასხვა ზომის, ერთეული ტუბერკულოზური 

კვანძებით, რომლებიც ცურის მთელ სიღრმეზეა განთავსებული. 

მიზეზები: გამომწვევია აერობული მიკრობები, კონკრეტულად კი, კოხის ჩხირები. 

სიმპტომები: პირველ რიგში ზიანდება ცურზედა ლიმფური ჯირკვლები. ისინი 

იზრდებიან მოცულობაში და გაჯირჯვდებიან. ცურის დაზიანებული ნაწილი ხელის 

შეხებით ცხელია, უმტკივნეულოა და ძალიან მკვრივი. შემდგომში მათი ფორმა 

ხდება უსწორმასწორო და მოცულობაში პატარავდება. წველადობა მცირდება, რძე 

თითქოს გაწყალებულია და აქვს შერეული ფიფქები და ჩირქი. 

დიაგნოზი: ისმება ცურის კლინიკური გამოკვლევით და მოწმდება ცხოველის 

ტუბერკულინიზაციით; ასევე, რძის მიკროსკოპული გამოკვლევით და მასში კოხის 

ჩხირების აღმოჩენით. 

პროგნოზი: არაკეთილსაიმედოა. 

მკურნალობა: არ ტარდება. ცხოველი გამოიწუნება და იძულებით იკვლება. 

 

                                             მასტიტების გამოსავალი 

ცურის ინდურაცია Induratio uberis  

ინდურაცია არის შემაერთებელი ქსოვილების ჩაზრდა ცურში და პარალელურად, 

სარძევე ჯირკვლის ატროფირება. 

მიზეზები: ინდურაცია არის შედეგი ცურის სეროზული, სტრეპტოკოკური, 

ფლეგმონოზური, ან სხვა სახის ანთებისა. 
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სიმპტომები: ცურის დაზიანებული მეოთხედი, ხანდახან  ცურის ნახევარი, იშვიათად 

კი მთელი ცური, მკვრივდება. ცური თითქოს არ იცლება წველის შემდეგ. პალპაციით 

შეიგრძნობა კვანძების გასქელება. არ არის მტკივნეული და არც ადგილობრივი 

ტემტერატურაა მომატებული. რაც უფრო მეტ ფართობს მოიცავს გამკვრივებული 

ქსოვილი, მით უფრო მცირდება წველადობა. შემდეგში, რძე თითქოს წყალდება და 

შეიცავს ჩირქს, ან ქსოვილოვანი წარმოშობის ფიფქებს. ჯირკვლოვანი ქსოვილის 

ატროფირების შემდეგ, ცური მოცულობაში მცირდება და ძალიან მკვრივდება. 

მკურნალობა: მკურნალობა არ იძლევა ეფექტს. 

ცურის განგრენა Gangraena uberis 

ცურის განგრენის დროს, მასში გროვდება რძე, დიდი რაოდენობის ჩირქის 

მინარევებით. 

მიზეზები: არის ჩირქმბადი მიკრობების მოხვედრა ცურში ტრავმების, ან რძის 

სადინრების (გალაქტოგენური) გზით. 

სიმპტომები: ცურზე ჩნდება მკვრივი, ძალიან მტკივნეული, მუქი წითელი, 

მოლურჯო-მოწითალო, ან იასამნისფერი გამონაყარი. მათ ადგილას ჩქარა 

წარმოიქმნება წყლულები, რომლებიდანაც გამოიყოფა ჩირქოვანი ექსუდატი. ცურის 

დაზიანებული მეოთხედი ზომაში იმატებს, სივდება. ლიმფური ჯირკვლები 

გადიდებულია და მტკივნეულია. ხელით დაწოლისას ცური მტკივნეულია და 

გამოიყოფა ექსუდატი, რომელსაც აქვს ძალიან არასასიამოვნო, ლპობის სუნი. 

დაავადება მიმდინარეობს მაღალი ტემპერატურით, უმადობით და ხანდახან 

ფაღარათით.  

პროგნოზი: იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს პროცესის ლოკალიზება. უფრო 

ხშირად კი დგება ლეტალური გამოსავალი, რომელიც მე-7, მე-9 დღეს ვითარდება 

ორგანიზმში  განვითარებული  სეპტიცემიური  პროცესების  შედეგად. 
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მკურნალობა: კავერნებს ხსნიან ფართო და გრძელი გაკვეთით. ჭრილობას მოწვავენ 

ლაპისით და ამუშავებენ სადეზინფექციო ხსნარით. ზოგჯერ საჭირო ხდება 

დაზიანებული ცურის ნაწილის ამპუტაციაც. 

მასტიტები ცხოველთა სხვადასხვა სახეობებში 

ცხენებში, ღორებში და ხორცისმჭამელ ცხოველებში, მასტიტები გაცილებით 

იშვიათად გვხვდება, ვიდრე მსხვილფეხა ცხოველებში, ცხვრებში, ან თხებში. 

ცხენებში იშვიათად, მაგრამ თუ მაინც შეგვხვდა მასტიტი, ეს იქნება კატარული, ან 

კატარულ-ჩირქოვანი ფორმა. 

ღორებში ხშირად ადგილი აქვს მხოლოდ  ერთი, ან იშვიათად რამოდენიმე წილის 

მასტიტს. 

მკურნალობა: აძლევენ კალომელს, გოჭებს აცილებენ, შეაზელენ იქტიოლის, ან 

ქაფურის მალამოს. ჩირქოვან იარებს ხსნიან და ჭრილობას ამუშავებენ ჩვეულებრივ, 

როგორც სხვა ცხოველებში. 

ძაღლებში და კატებში მასტიტის მიმდინარეობა და მკურნალობა ისეთივეა, როგორც 

ღორებში. 

ცხვარი მასტიტის ისეთივე ფორმებით ავადდება, როგორითაც მსხვილფეხა ცხოველი, 

თუმცა, ცხვრებში არსებობს სპეციფიკური მასტიტიც, რომელსაც ცხვრის 

განგრენოზული მასტიტი ეწოდება. ეს დაავადება ვრცელდება ეპიზოოტიის სახით და 

აავადებს ფარაში ცხვრების დიდ ნაწილს დოლის დაწყებიდან 4-12 კვირის შემდეგ. 

მიზეზები: ცხვრის განგრენოზული მასტიტის გამომწვევია: Micrococcus mastitidis  ovis  

რომელიც სარძევე ჯირკვალში აღწევს გალაქტოგენური გზით, ანუ ცურის 

დვრილიდან. დაავადების გავრცელებაში დიდ როლს თამაშობენ ბატკნები, 
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რომლებიც თავიანთ დედებთან ერთად წოვენ სხვა დედებსაც და ასე უწყობენ ხელს 

აღმძვრელის გადატანას დაავადებულიდან ჯანმრთელ ცხოველზე. 

სიმპტომები: დაავადების ინკუბაციური პერიოდი გრძელდება 6-დან 24 საათამდე. 

დაავადება იწყება სხეულის ტემპერატურის 1-2 0-ით მომატებით. ცხოველი წყვეტს 

ცოხნას და დათრგუნულია. ამ პერიოდში ცურის ნახევრის დაზიანება იმატებს, ცური 

მაგრდება და მომატებულია მისი ადგილობრივი ტემპერატურა. მოწველილი რძე 

წყალწყალაა, შეიცავს მორუხო-მოყვითალო ფიფქებს. ავადმყოფი ცხვრები ბატკნებს 

არ იკარებენ გამოსაკვებად,  ტკივილის გამო. სიარულისას უკანა ფეხები აქვთ  განზე 

გაწეულ  მდგომარეობაში. 

1-2 დღის შემდეგ, ცურზე ჩნდება მოლურჯო ფერის ლაქა, რომელიც თანდათან იღებს 

ლურჯ-იასამნის ფერს. მე-3 დღეს ცურზე ჩნდება განგრენული დაზიანება. უმრავლეს 

ასეთ შემთხვევაში, ცხვარი კვდება. 

დიაგნოზი: ისმება კლინიკური ნიშნებისა და ეპიზოოტიური მონაცემების  

საფუძველზე. ასევე ითვალისწინებენ, რამდენი ცხვარია ფარაში დაავადებული. 

პროგნოზი: ხშირად არაკეთილსაიმედოა. დაავადების დაწყებიდან მე-4, მე-5 დღეს, 

ცხოველები იღუპებიან. გამოჯანმრთელების შემთხვევაში ცხვრები 

რეპროდუქციისთვის უვარგისნი ხდებიან, რამდენადაც ხდება მათი ცურის 

ატროფირება. ხოლო თუ ასეთმა ცხვრებმა მაინც დაბადეს ბატკნები, ისინი ხშირად 

ზემო სასუნთქი სისტემის  და ფილტვების პათოლოგიებით არიან დაავადებულნი. 

მკურნალობა: მკურნალობა მდგომარეობს თბილი საფენების გამოყენებასა და ხშირად 

მოწველაში. რეკომენდებულია ანტიბიოტიკებისა და სულფანილამიდური 

პრეპარატების მიცემა. 
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მასტიტების პროფილაქტიკა 

1. ცხოველთა მომვლელებმა უნდა იცოდნენ ცხოველთა მოვლის წესები. 

2. ცხოველთა სადგომი უნდა აკმაყოფილებდეს ზოოჰიგიენური ნორმების 

მოთხოვნილებებს. 

3. ქვეშსაფენი უნდა იყოს სუფთა, მშრალი და საკმარისი რაოდენობის. 

4. მოწველის წინ ცური უნდა გასუფთავდეს თბილი წყლით და გამშრალდეს სუფთა 

ტილოთი, ყველა ცხოველისთვის ცალკე. არ შეიძლება ყველა ცხოველისთვის ერთი 

და იგივე წყლის გამოყენება. 

5. მანქანური წველის დროს, კარგად უნდა იცოდნენ საწველი აპარატის მუშაობის 

პრინციპი და მისი სწორად გამოყენება. 

6. მოწველის დროს ცხოველის კუდი დამაგრებული უნდა იყოს მის კიდურზე. 

7. ჩამოწველილი რძის პირველი ნაკადი უნდა მოიწველოს ცალკე ჭურჭელში და 

არავითარ შემთხვევაში არ გადაიღვაროს ცხოველთა სადგომის იატაკზე. 

8. თუ ცხოველს აქვს ნახეთქები ცურის დვრილებზე, აუცილებლად უნდა 

დამუშავდეს და შეეზილოს მასში 5%-იანი ბორის ვაზელინი. მოწველის შემდეგ 

აუცილებლად გამშრალდეს. 

9. მწველავებს უნდა ეცვათ სუფთა ტანსაცმელი და მოწველა უნდა ხდებოდეს სუფთა  

ხელებით. აუცილებელია ფრჩხილების ბოლომდე დაჭრა და მწველავთათვის  

რეგულარული სამედიცინო შემოწმების ჩატარება. 

10. მასტიტის აღმოჩენის დროს, დაავადებული ცხოველი უნდა განცალკევდეს 

ჯანმრთელი ცხოველებიდან. მისი მოწველა უნდა დაევალოს ერთ მწველავს.  

ავადმყოფი ცხოველი უნდა მოიწველოს მხოლოდ ჯანმრთელი ცხოველების 

მოწველის შემდეგ. 
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11. მასტიტიანი ცხოველების მოწველა უნდა მოხდეს შემდეგი წესით: ჯერ 

გამოიწველოს ჯანმრთელი მეოთხედები და მხოლოდ ამის შემდეგ, დაავადებული 

წილი. 

12. მოწველა უნდა იყოს სრულყოფილი, ბოლომდე  გამოწველილი  ცურით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სასოფლო-სამეურნეო 

ცხოველთა მასტიტები

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



Øრა არის მასტიტი

Øმასტიტებით გამოწვეული ზარალი 

მეცხოველეობაში

Øრომელი სახეობის ცხოველი ავადდება 

ყველაზე ხშირად მასტიტით



Ø ორგანიზმში მასტიტის გამომწვევი 

მიკრობების შეჭრის გზები:

Øსარძევე სადინრების მეშვეობით -

გალაქტოგენური გზა

Ø სხეულის კანის საფარველიდან მისი  

ძლიერი დაზიანების დროს - ლიმფოგენური  

გზა

Øსისხლის მეშვეობით-ჰემატოგენური გზა



§სეროზული 
§კატარული ---სარძევე ცისტერნის და  სარძევე    

გზების კატარი;  ალვეოლების კატარი

§ფიბრინოზული
§ჩირქოვანი --- ჩირქოვან-კატარული ; ცურის      

აბსცესი ; ცურის ფლეგმონა

§ჰემორაგიული
§სპეციფიური- -- თურქულის თანმდევი;

ტუბერკულოზური ;
აქტინომიკოზური;



სეროზული მასტიტი     Mastitis serosa
§ცურის შემაერთებელ ქსოვილებში დიდი 

რაოდენობის სეროზული ექსუდატის გაჟონვა.

§მიკრობი ხვდება ლიმფის და სისხლის გზით

§გამომწვევია:სტრეპტოკოკები

§სტაფილოკოკები

§ნაწლავის ჩხირი

§შესიება,ტკივილი,ტემპერატურის მომატება

წველადობის კლება.



კატარული მასტიტიMastitis catarrhalis
§აღმძვრელი იჭრება გალაქტოგენური გზით
§აზიანებს  საფარ ეპითელს, სარძევე  
სადინრებს,  რძის რეზერვუარს;

§ლოკალიზაციის მიხედვით არსებობს ორი 
ფორმა:
სარძევე რეზერვუარისა და სარძევე 
გზების კატარული ანთება;

ალვეოლების კატარული ანთება;
§გამომწვევი: 
სტაფილოკოკი,სტრეპტოკოკი,
ნაწლავის ჩხირი.



კატარული მასტიტი



კატარული მასტიტის კლინიკური ნიშნები
§ძირითადად აზიანებს ცურის ერთ მეოთხედს
§დაავადების დასაწყისში მტკივნეული არ 
არის
§ჰიპერემია,ადგილობრივი ტემპერატურის 
მომატება
§რძის გამოყოფის შემცირება
§პალპაციით იგრძნობა მკვრივი ელასტიური 
კვანძები
§დაავადების  ბოლო  სტადიაზე  რძეში 
შეიმჩნება  ფიფქისმაგვარი  მინარევი 



მასტიტი ფურში



მკურნალობა

§კონცენტრირებული საკვების შეზღუდვა

§ხშირი მოწველა და მასაჟი

§შეზელა ქაფურის, იქთიოლის ან სალიცილის 

მალამოთი

§თბილი კომპრესები ცურის დაზიანებულ 

მიდამოში დაავადებული დვრილიდან 

ანტიბიოტიკის შეყვანა კათეტერით



ფიბრინოზული მასტიტი Mastitis fibrinosa

სარძევე სადინრებისა და რძის რეზერვუარის 

ლორწოვან გარსებზე ფიბრინის გამოყოფა 

ან მათი ჩალაგება ქსოვილების სიღრმეში. 

ცური ზომაში მომატებულია

პალპაციით მაგარი და მტკივნეული

ღრმა პალპაციით იგრძნობა კრეპიტაცია

ლიმფური ჯირკვლები გადიდებულია



§სხეულის ტემპერატურა 41-41,5
§უმადობა
§რძის გამოყოფა მცირდება
§რძეს აქვს მოყვითალო ელფერი 
§რძეში არის ფიბრინის ნალექი
§4-5 დღეში გაუმჯობესების შემდეგ პროგნოზი 
საიმედოა
§ზოგჯერ მეტასტაზები გადადის პარენქიმულ 
ორგანოებზე
§დაავადება რთულდება ცალკეული კერების 
ან ცურის დაჩირქებით
§არ ხდება ლაქტაციის სრული აღდგენა



მკურნალობა

§კათეტერით დვრილში შეჰყავთ 

სადეზინფექციო ხსნარი 200-250.გრ

§გამოიყენება:რივანოლი,ბორის 

მჟავა,იქთიოლი,სტრეპტოციდი,პენიცილინი

§თბილი საფენები

§აუტოჰემოთერაპია



დვრილის გამორეცხვა



§ჩირქოვანი მასტიტი Mastitis purulenta
არსებობს მისი სამი ფორმა

§ ა) ჩირქოვან-კატარული
§ბ) ცურის აბსცესები
§გ) ცურის ფლეგმონა 

ჩირქოვან-კატარული მასტიტი 
Mastitis catarrhalis purulenta

§ხასიათდება რძის რეზერვუარის, რძის
სადინრების და ალვეოლების ანთებით, 
რაც გამოიხატება რეზერვუარში და რძის
სადინრებში კატარული ექსუდატისა და
ჩირქის გამოყოფით.



კლინიკური ნიშნები: ცურის ზომა 
მომატებულია. ჰიპერემიულია .პალპაციით 
მტკივნეულია .ადგილობრივი ტემპერატურა 
მომატებულია. ლიმფური ჯირკვლები 
გადიდებული. რძე წყალწყალაა, 
მოყვითალოა მარილიანია, შეიცავს ფიფქებს. 
ტემპერატურა 410-მდე, პულსი გახშირებულია, 
ცხოველი არ იღებს საკვებს,3-4 დღის შემდეგ, 
ცხოველის მდგომარეობა ან უმჯობესდება, ან 
გადადის ქრონიკულ მიმდინარეობაში.



§დიაგნოზი:კლინიკური ნიშნებით და რძის 
გამოკვლევით
§პროგნოზი-მწვავე მიმდინარეობისას -
კეთილსაიმედო
§ქრონიკული ფორმის დროს-
არაკეთილსაიმედო
§მკურნალობა მიმართულია ორგანიზმის 
მიკრობებისგან განთავისუფლებისკენ
§ხშირი მოწველა
§მასაჟი
§დაზიანებული უბნების კათეტერიზაცია



§სადეზინფექციოხსნარები:რივანოლი,
იქთიოლი, ბორის მჟავა
§1%-იანი სულფიდინის ხსნარი ვენაში, დღეში 
სამჯერ, 4-6 საათის ინტერვალით 5 დღე თუ 
მძიმე შემთხვევაა ;2-3 დღე, მსუბუქი 
შემთხვევების დროს.
§პირველ 2-3 დღეს, დვრილიდან შეჰყავთ 
0,8%-იანი თეთრი სტრეპტოციდის ხსნარი 
200-500მლ. ოდენობით 1-2-ჯერ დღეში, 
ტოვებენ 2-3 სთ და შემდეგ გამოწველიან.



§ცურის აბსცესი Abscessus uberis 
§მრავალრიცხოვანი ჩირქოვანი კერები 
რომლებიც იზრდებიან ზომაში, უერთდებიან 
ერთმანეთს და იქცევა მთლიან აბსცესად.
§მიზეზი ცურის კატარულ-ჩირქოვანი 
მასტიტის გართულებული ფორმა.
§ტკივილი 
§ჰიპერემია ცვლილებები რძეში
§წყლულები  დაზიანებულ ადგილზე
§მეტასტაზები პარენქიმულ ორგანოებზე



მასტიტი ძაღლში



§მკურნალობა
§თბილი კომპრესები
§იქთიოლის,ან იოდის მალამოები
§მატონიზირებელი საშუალებები
§სისხლის გადასხმა
§აუტოჰემოთერაპია
§ზედაპირულად მდებარე აბსცესების 
გაკვეთა და ჭრილობის დამუშავება 
რივანოლის,კოლარგოლის ან იქთიოლის 
ხსნარით



ცურის ფლეგმონა:Phlegmone uberis
ცურის კანქვეშა და ინტერსტიციული 

ქსოვილების ჩირქოვანი ანთება 

§მიზეზები: კანის ტრავმები, 

§ცურის აბსცესები, 

§მეტასტაზები შინაგან ორგანოებზე.  

§სეროზული მასტიტის გართულება  

ფლეგმონური  ფორმით.



ჰემორაგიული მასტიტი Mastitis haemorrhagia
§ხასიათდება სისხლის გამოყოფით სარძევე 

სადინრებიდან. ასევე, სისხლის  გაჟონვით  

შემაერთებელი ქსოვილების სიღრმეში.

§მიზეზები: ჰემორაგიული მასტიტი

ვითარდება კატარული, ან სეროზული

მასტიტის ფონზე.



მკვეთრად გამოხატული იისფერი
შეფერილობა



მკურნალობა:

§ცხოველის იზოლირება. მშრალი საკვები. 

§გლაუბერის მარილი 400,0-500,0 

§დვრილების გამორეცხვა 200 მლ. 1%-იანი 

ნატრი ქლორიდის ხსნარით, დვრილის 

კათეტერის მეშვეობით. 

§მასაჟი

§ცურის დამათბუნებელი კომპრესი

§შეზელა იქთიოლის, ან ქაფურის მალამოთი



სპეციფიური ანუ თურქულისებრი  მასტიტი 
§ცურზე აფტების წარმოქმნა. 
§მიზეზები: ცურის ქსოვილებში თურქულის 
გამომწვევის შეჭრა.
§ სიმპტომები: დვრილებისა და ცურის კანზე 
მრგვალი ბუშტუკებისავსე ყვითელი 
სითხით.
§ მკურნალობა: ცური სუფთა და მშრალ 
მდგომარეობაში. 
§მალამოები (ბორის, თუთიის).
§წყლულების ლიაპისით მოწვა 



მასტიტი



§აქტინომიკოზური მასტიტი Mastitis 
aqtinomycosis
§აზიანებს კანს,ცურის ინტერსტიციულ და 
პარენქიმულ ქსოვილებს. ყალიბდება 
ჩირქოვანი კერების სახით.
§მიზეზები: ჩირქმბადი მიკროორგანიზმები 
და სხივისებრი სოკოები. სიმპტომები: ცურის 
ზედაპირზე მაგარი, გლუვი შესიება, 
რომელიც შემდეგ რბილდება და იხსნება 
ჩირქმდენი იარის სახით. ცურის  ღრმა 
ქსოვილების დაზიანებისას,  მაგრდება ცური 
და ჩირქი გამოიყოფა რძესთან ერთად.



§დიაგნოზი:  კლინიკური ნიშნებით დარძის 
მიკროსკოპული შემოწმებით 
§პროგნოზი: კანის დაზიანებისას, 
კეთილსაიმედოა, ღრმად მდებარე 
ქსოვილების  დაზიანებისას-
არაკეთილსაიმედო.
§მკურნალობა: იხსნება აქტინომიკოზური 
კერა და  დამუშავდება
§ჭრილობები დამუშავდება 10%-იანი იოდის 
ნაყენით, ან იოდის მალამოთი. შიგნით 
ეძლევა იოდკალიუმი 5,0 ოდენობით, 2-ჯერ 
დღეში.



ტუბერკულოზური მასტიტი 
Mastitis tuberculosis

§ ცურის დაზიანება  სხვადასხვა ზომის 
ტუბერკულოზური კერებით,რომლებიც 
ცურის მთელ სიღრმეზეა განთავსებული. 
გამომწვევია კოხის ჩხირები. ზიანდება 
ცურზედა ლიმფური ჯირკვლები. ცური 
ცხელია, უმტკივნეულო.
§დიაგნოზი: კლინიკური გამოკვლევით და 
ცხოველის ტუბერკულინიზაციით; ასევე, რძის 
მიკროსკოპული გამოკვლევით და მასში 
კოხის ჩხირების აღმოჩენით.



§მასტიტების გამოსავალი 

§ცურის ინდურაცია შემაერთებელი 

ქსოვილების ჩაზრდა ცურში 

§ცურის განგრენა Gangraena uberis მ

§მასტიტები ცხოველთა სხვადასხვა  

სახეობებში 

§მასტიტების პროფილაქტიკა



მასტიტი ღორში
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მასტიტები 

კითხვარი სემინარის ჩატარების წინ და შემდეგ 
 

 

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

 

 

 

 

მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური 
მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და 
პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით. 

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

 

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

 

თბილისი 

2018 წელი 
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201 წელი ____   _________________ 
 

1.  მასტიტის დროს, ორგანიზმში  მიკრობის  შეჭრის  გალაქტოგენური  გზა  ეწოდება: 
       ა)  მიკრობის შეჭრას სისხლის გზით 
       ბ) მიკრობის შეჭრას დაზიანებული კანის საფარველიდან 
       გ)მიკრობის შეჭრას სარძევე სადინრის გზით 
 
2. ცხოველი მასტიტით ავადდება:   
        ა) როცა მისი იმუნიტეტი დაქვეითებულია 
    ბ)როდესაც ცუდი ზოოჰიგიენური პირობები აქვს 
 
3.მასტიტით დაავადების შემდეგ, გამოჯანმრთელების დროს, წველადობა ყოველთვის 

აღდგება 
       ა) მართალია 

               ბ) არ არის მართალი 
 
4.მასტიტის გამომწვევი მიკროორგანიზმებია: 
       ა)სტრეპტოკოკები 

               ბ)ნაწლავის ჩხირი 
               გ)სტაფილოკოკები 
               დ)ყველა მათგანი 
        
          5. სეროზულ მასტიტს ახასიათებს: 
             ა) ტკივილი 
             ბ) ადგილობრივი ტემპერატურის მომატება  
              გ)ჰიპერემია 
              დ)ყველა ერთად 

 
          6. მწვავე კატარულ -ჩირქოვანი მასტიტი იწვევს:  
             ა)რძის სრულად გაქრობას(აგალაქტიას) 
             ბ) ლაქტაციის შემცირებას 

 
          7. რა შემთხვევაშია დვრილის სფინქტერი ღია: 
              ა) როდესაც ცური გადავსებულია რძით 
              ბ) როდესაც ხდება ცხოველის გაციება 
              გ)როდესაც ცური დაბინძურებულია 
 
          8.აქვს თუ არა რძეს ბაქტერიციდული თვისება? 
             ა) დიახ 
             b) არა 

 
          9. კატარული მასტიტის დროს, ჩვეულებრივ, რამდენ ხანში გამოჯანმრთელდება  
              ცხოველი? 
              ა) 2-3 დღე 
              ბ) 7 დღე 
              გ)5-10 დღე 

 
        
 
       10. მასტიტით  დაავადების  დროს  საჭიროა  თუ არა ცხოველის ხშირად მოწველა? 

   1.დიახ 
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   2.არა 
 
      11. ფიბრინოზული მასტიტის დროს, რამდენია ცხოველის სხეულის ტემპერატურა? 

 1.400-420 

 2. 390-400 

 3.410-41,50 

 
      12. ფიბრინოზული მასტიტის დროს, შესაძლებელია თუ არა  მეტასტაზების გადასვლა  

     ცხოველთა პარენქიმულ ორგანოებზე? 
 ა) დიახ 
   ბ) არა 

 
      13.  აუტოჰემოთერაპია  მასტიტის დროს გამოიყენება: 
              ა) სისხლში ერიტროციტების მოსამატებლად 

  ბ) რეტიკულო-ენდოთელიარული ქსოვილების აქტივაციისთვის 
 

          14. მასტიტების დროს მასაჟი კეთდება მიმართულებით: 
ა) ქვემოდან ზემოთ 

            ბ) ზემოდან ქვემოთ 
 

           15. შეიძლება თუ არა თურქულის აღმძვრელმა გამოიწვიოს მასტიტი? 
 ა) დიახ 
  ბ) არა  
 

           16. ცხოველთა რომელ სახეობაში გვხვდება მასტიტები უფრო ხშირად?  
  ა) ცხვრებში,მსხვილფეხა ცხოველებში 

              ბ) ღორებში,ცხენებში 
       

 
 


