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ცხოველთა ინვაზიური დაავადებები 
სილაბუსი 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული 

ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას. 
 

თბილისი 
2018 წელი 
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ტრენინგის 
დასახელება 

პარაზიტოლოგია.ცხოველთა ინვაზიური დაავადებები 

ტრენინგის 
ხანგრძლივობა 

 

ტრენინგის მიზანი სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს,რას შეისწავლის 
პარაზიტოლოგია,რა არის ინვაზია; როგორ დავსვათ დიაგნოზი სხვადასხვა 
ინვაზიურ დაავადებებზე.  

 
ტრენინგის ფორმატი 

Lლექცია 
   
პარაზიტოლოგიის ზოგადი მიმოხილვა.მისი შემადგენელი 
მიმართულებები.სხვადასხვა ინვაზიური დაავადებების განხილვა, მათი მოქმედება 
ცხოველებზე.სიმპტომები,მათი მკურნალობისა და პროფილაქტიკის ღონისძიებები. 

 
ტრენინგის შინაარსი 

 
1. რას სწავლობს პარაზიტოლოგია 
2. რა არის ინვაზია 
3. როგორი შეიძ₾ება იყოს ინვაზიის ფორმები და მიმდინარეობა 
4. ჰელმინთოზები 
5. პათოგენეზი ჰელმინთოზების დროს,მათი დიაგნოსტიკა ცხოველის 

სიცოცხლეში და სიკვდილის შემდეგ 
6. ფასციოლოზი, 
7. მსხვილფეხა ცხოველების  და ღორის 

ფინოზი(ცისტიცერკოზი),მონიეზიოზი,ექინოკოკოზი,დიქტიოკაულოზი,ღო
რის ასკარიდოზი,ფრინველთა ასკარიდიოზი,ღორის 
ტრიქინელოზი,მსხვილფეხა პირუტყვის თელაზიოზი,ცერებრალური 
ცენუროზი. 

 
სწავლის შედეგი  

 
სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ:  

- რას შეისწავლის პარაზიტოლოგია 
- რას ეწოდება ინვაზია და რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს ინვაზიებმა 

მეცხოველეობას. 
- რა მიმართულებებს სწავლობს ჰელმინთოლოგია და რა სახის პარაზიტები 

არსებობს ბუნებაში. 
- სხვადასხვა ინვაზიების დახასიათება,მათი 

აღმძვრელები,პათოგენეზი,დაავადებების სიმპტომატიკა,მათი მკურნალობა. 
- ინვაზიებთან ბრძოლა და მათი პროფილაქტიკა. 
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ცხოველთა ინვაზიური დაავადებები 
 

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

 

 

 

 

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

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

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

 

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

 

თბილისი 

2018 წელი 
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           სიტყვა ,,ინვაზია“, წარმოშობილია ლათინური ენიდან და ნიშნავს ,,თავდასხმას“ 

(invasion). ბუნებაში ხშირად ხდება, როცა ადამიანის, ცხოველის, ან მცენარის ორგანიზმს თავს 

ესხმის ცხოველური წარმოშობის პარაზიტი, რის შემდეგაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე,  

თავდასხმის ობიექტი (მასპინძელი ორგანიზმი) და პარაზიტი ერთად  არსებობენ.  ეს ნიშნავს 

იმას, რომ პარაზიტი ,,აინვაზირებს“ მასპინძელ ორგანიზმს. დაინვაზირება ხდება მაშინ, როცა 

მათი თანაცხოვრება გამოვლინდება ინვაზიური დაავადებების, ან პარაზიტმტარებლობის 

ფორმით.  ,,პარაზიტმტარებელი“ არიან  ცხოველები (ან ადამიანები), რომლებიც მას შემდეგ, 

რაც გახდნენ პარაზიტების თავდასხმის ობიექტები, თავად იწყებენ პარაზიტების გამოყოფას 

და გავრცელებას გარემოში, ან აავადებენ ამ პარაზიტების შუალედ მასპინძლებს, მაგალითად 

ფეხსახსრიანებს, რომლებიც შემდეგ უკვე თავად ხდებიან დაავადების გადამტანები. 

            დაინვაზირება მიმდინარეობს პარაზიტის სასიცოცხლო ციკლის რომელიმე გარკვეულ 

სტადიაში. ცხოველები შეიძლება ერთდროულად დაინვაზირდნენ რამდენიმე სახეობის 

პარაზიტით, რასაც შერეულ ინვაზიას უწოდებენ. მაგალითად, ცხენი ერთდროულად 40 

სახეობის ჰელმინთით შეიძლება იყოს დაინვაზირებული; ღორებში არის შემთხვევები, როცა 

ერთი ინდივიდი სამი სახის პარაზიტით ინვაზირდება (ასკარიდოზით, ტრიქოცეფალოზით 

და ეზოფაგოსტომოზით). 

      ჰელმინთების უმრავლესობა ცხოველებს აინვაზირებს საძოვრულ პირობებში, თანაც 

არაერთხელ. ასეთ შემთხვევას განმეორებითი, ან სუპერინვაზია ეწოდება. მაგალითად, ასე 

ხდება ღორების ასკარიდოზით დაინვაზირების დროს. 

          ცხოველის დაინვაზირებას სჭირდება შესაფერისი პირობები: ცხოველის ამთვისებლობა 

და პარაზიტის განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემო. დიდ როლს თამაშობს ცხოველის 

ასაკიც. მოზარდი ცხოველები განსაკუთრებით დაუცველნი არიან დაბადების პირველ 

თვეებში, პარაზიტები მათში უფრო სწრაფად მრავლდებიან. მოზრდილ ცხოველებში კი 

ზოგიერთი პარაზიტი საერთოდ ვერ  მრავლდება, რადგან მისი ორგანიზმის დამცველობითი 

ფუნქცია უკვე კარგადაა განვითარებული, თუმცა არის ინვაზიები, რომლებისთვისაც 

ცხოველის ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს და ინვაზირდება როგორც მოზარდი, ისე ზრდასრული 

ცხოველი. 

   ბუნებაში  არსებობენ დროებითი და სტაციონარული პარაზიტები. 

დროებითი ეწოდება პარაზიტებს, რომლებიც თავისი განვითარების მთელ ციკლს გადიან 

გარემოში, ცხოველის ორგანიზმისგან დამოუკიდებლად და ცხოველებს თავს ესხმიან 

მხოლოდ შიმშილის მოკვლის მიზნით. ასეთი პარაზიტები არიან მკბენარები (ტილები, 

რწყილები, ტკიპები). მათ ექტოპარაზიტები ეწოდებათ. 
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სტაციონარული ეწოდებათ ისეთი პარაზიტებს, რომლებიც მთელი მათი სიცოცხლის 

განმავლობაში, ან განვითარების რომელიღაც ეტაპზე, დაკავშირებულნი არიან ცხოველის 

ორგანიზმთან. ასეთ პარაზიტებს ეკუთვნის ჰელმინთები და უმარტივესები. 

    არსებობს დაავადების აღმძვრელის ორგანიზმში შეღწევის აქტიური  და პასიური გზა. 

აქტიურია გზა, როცა პარაზიტის მტარებელი შუალედი მასპინძელი (მაგ.ტკიპი), მოხვდება 

ცხოველის კანის დაუზიანებელ საფარზე, მიაღწევს კანს, კბენს მას და ასე გადასცემს ცხოველს 

პარაზიტს. პარაზიტების კვერცხები სასუნთქი სისტემითაც შეიძლება მოხვდნენ ცხოველის 

ორგანიზმში, როცა საძოვარზე ყოფნის დროს ცხოველი შეისუნთქავს მათ. პასიური გზა 

ეწოდება ორგანიზმში პარაზიტის შეღწევას საკვების ან წყლის მიღების შემდეგ (ე.წ. 

ალიმენტარული გზა). პარაზიტის გადაცემის ასეთი ფორმა დამახასიათებელია ნაწლავის 

პარაზიტებისთვის. 

    ცხოველთა დაინვაზირება მრავალი სახის პარაზიტებით, ძირითადად ხდება წელიწადის 

თბილ სეზონებზე, ცხოველთა საძოვრებზე ყოფნის დროს, როცა ბუნებაში გამოჩნდება 

გადამტანები და შუალედური მასპინძლები. 

                 ზოგიერთი ინვაზია ვრცელდება მხოლოდ გარკვეულ ტერიტორიაზე, კონკრეტულ რეგიონში,  

განსაზღვრული კლიმატის პირობებში. მაგალითად, თეილერიოზი და ლეიშმანიოზი სუბტროპიკული 

ზონების სპეციფიური დაავადებებია. ისინი კარგად ეგუებიან ამ ზონებში მობინადრე გადამტანებს. 

         ინვაზიის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია პარაზიტის სიცოცხლის ხანგრძლივობასა და მის 

შთამომავლობაზე, ასევე საბოლოო მასპინძლის სახეობაზე. პარაზიტების უმრავლესი სახეობა 

ცხოველთა ორგანიზმში იძლევა მხოლოდ ერთ თაობას და ეს გრძელდება 1-დან 9 თვემდე. ზოგიერთი 

სახეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობა კი საკმაოდ დიდია და შესაბამისად, ისინი ცხოველის 

ორგანიზმში დიდხანს რჩებიან. მაგალითად, ცხვარში ფასციოლას სიცოცხლის ხანგრძლივობა 10-12 

წელია, ხოლო მონიეზიოზისა  მხოლოდ 2-6 თვე. ტრიქინელას ლარვები ცხოველის კუნთებში 

შეიძლება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში  იყოს. 

     აღმძვრელის მიერ ცხოველის ორგანიზმის დატოვება ხდება მაშინ, როცა პარაზიტი დაამთავრებს 

თავისი განვითარების ამა თუ იმ ციკლს, ან თუ პარაზიტი კვდება მისთვის არახელსაყრელი გარემო 

პირობების  შექმნის გამო. ასეთ გარემოებად შეიძლება ჩაითვალოს ცხოველისთვის რაციონის მკვეთრი 

შეცვლა, ცხოველის ცხელება, ცხოველებისთვის სამკურნალწამლო საშუალებების მიცემა და სხვა. 

სუპერინვაზიები, ჩვეულებრივ, სიმპტომების გამოვლენის გარეშე მიმდინარეობს. 

მეცნიერება, რომლის კვლევისა და შესწავლის ერთ-ერთი მიმართულებაა ინვაზიური დაავადებები,   

არის პარაზიტოლოგია. 
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პარაზიტოლოგია სწავლობს: 

1. ჰელმინთოლოგიას (პარაზიტული ჭიებით გამოწვეული დაავადებები) 

2. ენტომოლოგიას (მწერებით გამოწვეული დაავადებები) 

3. არაქნოლოგიას (ფეხსახსრიანებით,ტკიპებით გამოწვეული დაავადებები) 

4. პროტოზოოლოგიას (უმარტივესი ორგანიზმებით,ანუ პროტოზოებით გამოწვეული დაავადებები) 

  პარაზიტული დაავადებები ძალიან დიდ ზიანს აყენებს მეცხოველეობას, რაც გამოიხატება: 

ცხოველის პროდუქტიულობის დაქვეითებაში, წონამატის ზრდის შეჩერებაში, ცხოველის სიკვდილში, 

დაკვლის შემდგომ ცხოველთა ორგანოების, ან მთლიანი ტანხორცის დაზიანებაში, რის შედეგადაც 

მათი გამოყენება შეუძლებელი ხდება. 

  მაგალითისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ მსხვილფეხა პირუტყვის ფასციოლოზით დაავადების 

დროს, წველადობა ქვეითდება 20- 25%-ით, ხოლო ცხვრის ფასცილოზის დროს მატყლის რაოდენობა 

იკლებს, დაბალია მისი ხარისხი, ასევე დაბალია ხორცის ხარისხიც. 

 ზოგიერთი ინვაზიური დაავადება მათი მკურნალობის უგულებელყოფის შემთხვევაში, იწვევს 

ცხოველთა და ფრინველთა სულადობის მასიურ სიკვდილიანობას, მაგალითად: მსხვილფეხა 

პირუტყვის თეილერიოზი, პიროპლაზმოზი, ფრინველთა და ბოცვერთა კოკციდიოზი, ცხვრის და 

ხბოების დიქტიოკაულოზი და მონიეზიოზი და სხვა მრავალი. 

აქვე უნდა ავღნიშნოთ ისიც, რომ ზოგიერთი ინვაზიური დაავადება არ იწვევს ცხოველის ან 

ფრინველის სიკვდილს (ასეთები ძირითადად ჰელმინთებია), თუმცა ირღვევა ორგანიზმის 

ფიზიოლოგიური განვითარება და მისი რეზისტენტობა, ასეთი ორგანიზმი კი შეიძლება ადვილად 

გახდეს მრავალი ინფექციური დაავადების სამიზნე.   

ჰელმინთოზები 

ჰელმინთოლოგია მეცნიერებაა ჰელმინთების, პარაზიტული ჭიების, მათ მიერ გამოწვეული 

დაავადებების-ჰელმინთოზებისა და მათთან ბრძოლის ღონისძიებათა შესახებ. helminth -ლათინურად 

ნიშნავს ჭიას, logos-სწავლებას. 

   ჰელმინთები წარმოადგენენ ეკოლოგიურ ჯგუფს, რომელიც მრავალფეროვანია როგორც 

მორფოლოგიურად, ისე ბიოლოგიურად. ჰელმინთოლოგია შეისწავლის ყველა ჭიას იმის მიუხედავად, 

თუ რომელ ორგანიზმში ბუდობს იგი. 

   ჰელმინთოზები, რომელთა აღმძვრელები პარაზიტობენ ადამიანებისა და ცხოველების ორგანიზმში, 

მიეკუთვნებიან  ანთროპოზოონოზებს. 
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პათოგენეზი ჰელმინთოზების დროს 

 

ჰელმინთები მასპინძლის ორგანიზმს გარკვეულ ზიანს აყენებენ, რაც გამოიხატება როგორც მექანიკურ 

და ტოქსიკურ ზეგავლენაში, ასევე ორგანიზმში პათოგენური მიკროორგანიზმების ინოკულაციასა და 

აქტივიზაციაში. 

ჰელმინთების მექანიკური ზემოქმედება დაკავშირებულია ორგანოებსა და ქსოვილებში მათ 

ფიქსაციასა და  ლოკალიზაციასთან, ასევე ორგანიზმში ლარვების მიგრაციასთან. ჰელმინთებს აქვთ 

კაუჭები, მისაწოვრები, მჭრელი ფირფიტები, რომელთა მეშვეობით ნაწლავის ლორწოვან გარსზე, ან 

ქსოვილებში ფიქსაციისას იწვევენ მექანიკურ დაზიანება, რასაც შემდეგ ანთებითი რეაქცია მოსდევს. 

    თუ ჰელმინთები ლოკალიზდნენ ელენთაში, თირკმელებში, ტვინში, კუნთებსა და სხვა ორგანოებში, 

ხდება ამ ორგანოების ატროფია. საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში მათმა სიმრავლემ შეიძლება 

გამოიწვიოს ნაწლავის სანათურის დაცობა, ნაწლავის კედლის გასკდომა და პერიტონიტი. 

   მასპინძლის ორგანიზმში ჰელმინთები გამოჰყოფენ თავისი ცხოველქმედების პროდუქტებს, 

(მეტაბოლიტებს), რომლებიც ცხოველის ორგანიზმზე ახდენენ  მავნე, მომწამლავ გავლენას და 

ვითარდება მთელი რიგი ცვლილებები. პირველ რიგში ეს მოქმედებს ცენტრალურ ნერვულ 

სისტემაზე, რაც გამოიხატება კრუნჩხვებით, აღგზნებით ან პირიქით - დათრგუნვით. ასევე, 

შესაძლებელია ორგანიზმში დაირღვეს ნივთიერებათა ცვლა, სუნთქვის, გულსისხლძარღვთა 

სისტემის, შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლების  და სხვა ორგანოების ფუნქცია. 

  ალერგია ჰელმინთოზების დროს ორგანიზმის საპასუხო რეაქციაა. ამდენად, ჰელმინთოზებს 

ალერგიულ დაავადებებს მიაკუთვნებენ. 

  ჰელმინთოზების დიაგნოსტიკა ცხოველის სიცოცხლეში 

 

უპირატესად გამოიყენება კოპროლოგიური კვლევის მეთოდები:  

ა) ჰელმინთოსკოპია - როცა კვლევისას ვნახულობთ ჰელმინთებს 

ბ) ჰელმინთოოვოსკოპია - როცა ჰელმინთების კვერცხებს ვნახულობთ 

გ) ჰელმინთოლარვოსკოპია - როცა ჰელმინთების ლარვებს ვნახულობთ 

 

ჰელმინთოზების დიაგნოსტიკა ცხოველის სიკვდილის შემდეგ 

ჰელმინთოზების დიაგნოსტიკა ცხოველის სიკვდილის შემდეგ, გულისხმობს ცხოველის ორგანიზმში 

ჰელმინთების აღმოჩენას მათი განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე. ჰელმინთები ორგანიზმის ყველა 

ორგანოსა და ქსოვილში პარაზიტობენ, ამიტომ მათი გამოკვლევა აუცილებელია, რათა ვიცოდეთ, 

რომელ ჰელმინთთან გვაქვს საქმე და ამით დავიცვათ დანარჩენი ცხოველები. 

არსებობს სრული და არასრული ჰელმინთოლოგიური გაკვეთა (პათანატომია). 
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სრული გაკვეთა გულისხმობს ორგანიზმის ყველა სისტემისა და ორგანოს გამოკვლევას. 

თავდაპირველად, ლეშის გატყავების შემდეგ ათვალიერებენ კანს და კანქვეშა ქსოვილებს. შემდეგ 

კვეთენ გულმკერდისა და მუცლის ღრუებს და ამოაქვთ ყველა შინაგანი ორგანო. თითოეული 

სისტემის (საჭმლის მომნელებელი, გულსისხლძარღვთა, სასუნთქი და სხვა) ყველა ორგანოს კვეთენ 

და ცალ-ცალკე იკვლევენ. კერძოდ, ჭრიან მათ სიგრძეზე, შიგთავსს ათავსებენ რაიმე ჭურჭელში. 

ლორწოვანი გარსებისგან იღებენ ანაფხეკებს, ხოლო ორგანოს კედლებს იკვლევენ კომპრესორიუმში 

გაჭყლეტის შემდეგ. გაკვეთის ეს მეთოდი საკმაოდ შრომატევადი და ხანგრძლივი პროცესია და მას 

უმთავრესად სამეცნიერო კვლევების დროს იყენებენ. 

   პრაქტიკაში უფრო ხშირად გამოიყენება არასრული ჰელმინთოლოგიური გაკვეთა, რომლის დროსაც 

ხდება ცალკეული სისტემის ან სისტემაში შემავალი რომელიმე ორგანოს, ან მონაკვეთის გამოკვლევა. 

ჰელმინთოზების აღმძვრელები შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის და ფორმის ჭიები. ფორმის 

მიხედვით  არსებობენ: 

ბრტყელი ჭიები--ტრემატოდები (ფასციოლოზი, დიკროცელიოზი, მცოხნავ ცხოველთა 

პარამფისტომიდოზები, ხორცისმჭამელთა ოპისტორქოზი, ფრინველის პროსთოგონიმოზი და სხვა) 

მრგვალი ჭიები -- ნემატოდები (მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველთა დიქტიოკაულოზი, ღორის 

ასკარიდოზი, ქათმის ასკარიდიოზი, ღორის მეტასტრონგილოზი, მსხვილფეხა პირუტყვის 

თელაზიოზი, ღორის ტრიქინელოზი, ქათმის სინგამოზი და სხვა). 

ლენტისებრი ჭიები -- ცესტოდები (მსხვილი რქოსანი პირუტყვის ცისტიცერკოზი, ანუ ფინოზი, 

ღორების ცისტიცერკოზი/ფინოზი, ცენუროზი, ექინოკოკოზი, მონიეზიოზი და სხვა). 

 

 

ფასციოლოზი 

ფასციოლოზი მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრის, თხის, ღორის და სხვა შინაური და 

გარეული ცხოველების ჰელმინთოზური დაავადებაა. იგი ტრემატოდების ჯგუფის 

წარმომადგენელია. მისი აღმძვრელია Fasciola hepatica da Fasciola gigantica. ფასციოლოზით 

ავადდება ადამიანიც.  

ფასციოლები პარაზიტობენ ღვიძლის ნაღვლის სადინარებში. დაავადება მიმდინარეობს 

ქრონიკული ფორმით, იშვიათად კი - მწვავედ. დამახასიათებელია ნივთიერებათა ცვლის მოშლა 

და ღვიძლის დაზიანება. დაავადებულ ფურებს წველადობა უმცირდებათ 20-40%-ით. დაკვლისას 

კი ხდება დიდი რაოდენობით ღვიძლის გამოწუნება. 

  ფასციოლას სხეულს აქვს ფოთლის ფორმა, რომლის კუტიკულა დაფარულია მცირე 

ზომის ქაცვებით. სხეულის სიგრძე 2-3 სმ-ია, ხოლო სიგანე-1სმ. ფასციოლას კვერცხს ოვალური 
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ფორმა და მოყვითალო შეფერილობა აქვს. ისინი მგრძნობიარენი არიან მაღალი და დაბალი 

ტემპერატურის მიმართ. 40-450C ტემპერატურა კვერცხებს კლავს 30-40 წუთის განმავლობაში, 

500C ტემპერატურა კი მომენტალურად, -50 0C  ტემპერატურაზე ისინი კვდებიან 24 საათის 

განმავლობაში. ფეკალში ფასციოლას კვერცხები ცოცხლობენ მანამ, სანამ მათში შენარჩუნებულია 

ტენიანობა. 

           ფასციოლები, ღვიძლის ნაღვლის სადინრებში გამოყოფენ დიდი რაოდენობით კვერცხებს, 

რომლებიც ნაღველთან ერთად ხვდებიან თორმეტგოჯა ნაწლავში, შემდეგ კი გარემოში. 

საქართველოში მცოხნავ ცხოველთა ფასციოლოზი უმეტესად გავრცელებულია ქვემო 

ქართლის, შიდა ქართლის, კახეთის, კოლხეთის დაბლობისა და დასავლეთ საქართველოს 

მთისწინეთის რაიონებში. 

პათოგენეზი:  ცხოველის ორგანიზმზე პათოგენურ ზეგავლენას ახდენენ როგორც 

სქესმწიფე ფასციოლები, ისე მათი ახალგაზრდა ფორმები ნაწლავებში, ღვიძლსა და ნაღვლის 

სადინრებში მიგრაციის დროს. 

 ახალგაზრდა ფასციოლები დააზიანებენ ნაწლავის ლორწოვან გარსს, შეიჭრებიან 

სისხლძარღვებში და იწვევენ სისხლის ცირკულაციის მოშლას ღვიძლის ცალკეულ წილებში. 

გადაადგილებისას არღვევენ კაპილარების, პარენქიმის და ნაღვლის სადინრების მთლიანობას. 

ამის შედეგად წარმოიქმნება ხვრელები, რომლებიც შემდეგ ფიბროზულ ზონებად 

გარდაიქმნებიან. 

  ახალგაზრდა ფასციოლებთან ერთად ღვიძლში შედის ნაწლავის მიკროფლორაც, ხდება  

ორგანიზმის ინტოქსიკაცია, რაც თავისთავად ხელს უწყობს სხვადასხვა ინფექციის 

განვითარებას. 

კლინიკური ნიშნები დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ინტენსიურადაა  ცხოველი 

დაინვაზირებული, აგრეთვე პარაზიტის სახეობაზე, ცხოველის მოვლა-შენახვის პირობებზე, მის 

ასაკზე. 

ცხვრებსა და თხებში ფასციოლოზი მიმდინარეობს მწვავე ან ქრონიკული ფორმით. მადა 

დაქვეითებულია, სხეულის ტემპერატურა მომატებულია 41,00-41,50-მდე. აღინიშნება 

კონიუნქტივის პროგრესირებადი გაუფერულება, ზოგჯერ ლორწოვანი გარსების სიყვითლე, 

სისხლიანი ფაღარათი, შესაძლებელია განვითარდეს ყაბზობა, ან ტიმპანია. ცხოველი მოწყენილი 

და დათრგუნულია, აქვს ტაქიკარდია (160-180წუთში), ასევე აქვს ქოშინი და აჩქარებული 

სუნთქვა (70-80 წუთში). ცხვარი ხშირად ჩამორჩება ფარას, ხშირად წევს, უქვეითდება მადა. 

მატყლი ხდება მშრალი და მტვრევადი, სცვივა. აღინიშნება შეშუპებები ქუთუთოების, ყბისქვეშა 

არესა და მკერდის მიდამოში. ღვიძლის მიდამო მტკივნეულია, ხოლო მისი მოყრუების 
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საზღვრები - გაფართოებული. ვითარდება წყალმანკი, კახექსია, რასაც ცხოველის სიკვდილი 

მოსდევს. 

მსხვილფეხა პირუტყვში ფასციოლოზი უმეტესად ქრონიკული ფორმით მიმდინარეობს. 

უფრო ხშირად აღინიშნება ორ წლამდე ასაკის მოზარდეულში. კლინიკური ნიშნები არ არის 

მკვეთრად გამოხატული. ნაკლებია ცხოველთა სიკვდილის შემთხვევებიც. რაც შეეხება 

პროდუქტიულობას, მკვეთრად კლებულობს. ასევე კლებულობს წონამატიც. 

პათანატომიური ცვლილებები: ცხოველის ლეში გამხდარია, მუცლის ღრუში დაგროვილია 

გამჭვირვალე სითხე (ზოგჯერ დიდი რაოდენობით), ნაღვლის სადინრები გაგანიერებულია და 

გადავსებულია სქელი კონსისტენციის მღვრიე, ყავისფერი ნაღველით, რომელშიც არის დიდი 

რაოდენობით ფასციოლები. თუ დაინვაზირების ინტენსივობის ხარისხი მცირეა, ცვლილებები 

მხოლოდ ფასციოლების ლოკალიზების ადგილებში შეინიშნება. ინკაფსულირებული 

ფასციოლების ნახვა ზოგჯერ ელენთაში, კუჭქვეშა ჯირკვალსა დ ფილტვებშიც შეიძლება. 

ღვიძლი გადიდებულია და გადავსებულია სისხლით. მის ზედაპირზე აღინიშნება 

წერტილოვანი სისხლჩაქცევები, ზოგჯერ ფიბრინის ნადები და მოყვითალო ფერის კერები. 

დიაგნოზი ისმება ეპიზოოტოლოგიური, კლინიკური, კოპროლოგიური გამოკვლევის, 

აგრეთვე მკვდარი, ან იძულებით დაკლული ცხოველის პათანატომიური კვეთის საფუძველზე. 

თუ ამ დაავადების დროს კლინიკური ნიშნების მკვეთრად გამოხატვა არ ხდება და ეჭვი 

მივიტანეთ ფასციოლოზზე, აუცილებელია მოხდეს ჰელმინთოოვოსკოპია (კოპროლოგიური 

გამოკვლევის მეთოდით). 

მკურნალობა. დეჰელმინთიზაციისთვის გამოიყენება: 300, ფილიქსანი 

ჰექსაქლორპარაქსილოლი (ჰექსიქოლი), ოთხქლორიანი ნახშირბადი, ჰექსაქლორეთანი, 

ბითიონოლი, აცემიდოფენი, ატაზოლ ფორტე, ოვინექსი, ალბენი, ალბენდაზოლი, ამიდოფენი, 

ივერტინი, ივომეკი და სხვა პრეპარატები.  

                ჰექსაქლორპარაქსილოლი ცხვარს ეძლევა 0,4გ/კგ, ერთჯერადად, 05 – 1 კგ. 

კომბინირებულ საკვებთან ერთად, ინდივიდუალურად. დეჰელმინთიზაციის ჩატარება უკეთესია 

დილის საათებში, ცხოველის კვებამდე. დეჰელმინთიზაციამდე ორი დღით ადრე და შემდეგი ორი 

დღის განმავლობაში, რაციონიდან უნდა გამოვრიცხოთ ადვილადაფუებადი საკვები. 

დეჰელმინთიზაციის შემდგომი თანამდევი მოვლენების დროს, ცხოველს ეძლევა ნატრიუმის 

ბიკარბონატის ხსნარი, ან რძე. 

ჰექსიქოლი ჰექსაქლორპარაქსილოლის ახალი ფორმაა. უფრო ეფექტიანია და ნაკლებად 

ტოქსიური. მსხვილფეხა ცხოველებში მისი დოზაა 0,3 გ/კგ, ხოლო ცხვარში- 0,2 გ/კგ-ზე. 

ოთხქლორიან ნახშირბადს მსხვილფეხა პირუტყვს უკეთებენ კუნთებში ინექციის სახით, გავის 

მიდამოში 2-3 ადგილას, 50%-იანი ხსნარის სახით, სამედიცინო ვაზელინთან ერთად, დოზით 
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10მლ/100კგ. ცხოველის მასაზე, ერთჯერადად. გართულების დროს ვენაში შეჰყავთ 100მლ. 

ქლორიანი კალციუმის 10%-იანი ხსნარი და დამატებით აძლევენ რუმინატორულ საშუალებებს. 

   ცხვარს უკეთესია პრეპარატი დაენიშნოს კანქვეშ, დოზით 2მლ/10 კგ. ცოცხალ წონაზე, უბალნო 

ადგილზე, სახსრის უკან, მკერდის კედელთან. ამ დროს შეიძლება ცხოველი ჯერ აღეგზნოს, 

შემდეგ კი მოდუნდეს, თუმცა ეს საშიში არ არის. 

             მკურნალობის დაწყებამდე, აუცილებელია ჩატარდეს პრეპარატის შემოწმება 

ტოქსიურობაზე, ცხოველთა მცირე ჯგუფზე. პრეპარატზე უფრო მგრძნობიარენი არიან გამხდარი 

და ლაქტაციის პერიოდში მყოფი ცხვარი და თხა. უნდა ვიცოდეთ, რომ ცხვრის მკურნალობისას, 

გართულება შეიძლება გამოიწვიოს არა მარტო პრეპარატისადმი მგრძნობელობამ, არამედ 

ძლიერმა დაინვაზირებამაც, რა დროსაც ინტოქსიკაციას განაპირობებს მკვდარი ფასციოლების 

დაშლის პროდუქტები, ამიტომ, მკვეთრად გამოხატული კლინიკური ნიშნების მქონე ცხოველების 

დეჰელმინთიზაციისას, აუცილებელია სიფრთხილე. 

           თუ მკურნალობის შემდეგ ინტოქსიკაციას შევაჩნევთ, რაც გამოიხატება ცხოველის 

სისუსტეში, კუნთების კანკალში, მადის დაქვეითებაში, ტემპერატურის მომატებაში, 

აუცილებელია მივეხმაროთ ცხოველს და მივცეთ ახლად მოწველილი რძე, 10%-იანი ქლორ-

კალციუმის ინექცია ვენაში დოზით 20-30 მლ. 3-4-ჯერ დღეღამის განმავლობაში, გლუკოზა.  

                   დეჰელმინთიზაციამდე ორი კვირით ადრე, ცხვრის რაციონში გავზარდოთ მარილებითა 

და ვიტამინებით მდიდარი საკვების წილი, რაც ბევრ გართულებას აგვაცილებს თავიდან. 

ფილიქსანს ცხვარს უნიშნავენ დოზით 0,3-0,4გ/კგ. პრეპარატი ცხოველს ეძლევა პერორალურად, 

წყალთან ერთად, ან ფხვნილის სახით, ჯგუფური კვებისას. მკურნალობამდე 10-12 საათით ადრე 

ცხოველს საკვებს აღარ აძლევენ. თუ პრეპარატს ინდივიდუალურად ვაძლევთ, მაშინ მშიერი 

დიეტის დაცვა არაა აუცილებელი. 

პროფილაქტიკა და ბრძოლის ღონისძიებანი. იმისათვის, რომ ფასციოლოზის სრული ლიკვიდაცია 

მოხდეს ფერმაში, აუცილებელია გატარდეს ღონისძიებათა კომპლექსი, რომელიც უზრუნველყოფს 

სქესობრივად მომწიფებული ჰელმინთების, ფასციოლას კვერცხების, ლარვების და შუალედური 

მასპინძლების მოსპობას. აუცილებელია გაუმჯობესდეს ცხოველთა კვებისა და მოვლა-შენახვის 

სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები. 

ფასციოლოზზე არაკეთილსაიმედო მეურნეობებში პროფილაქტიკური დეჰელმინთიზაცია უნდა 

ჩატარდეს წელიწადში ორჯერ მაინც. მიზანშეწონილია ცხოველთა დამუშავება დეკემბრის ბოლოს, 

ანუ მათი ბაგურ პირობებში გადაყვანიდან, დაახლოებით ორი თვის შემდეგ. ამ დროს 

ფასციოლების ძირითადი მასა ღვიძლში აღწევს სქესობრივ სიმწიფეს. განმეორებითი 

დეჰელმინთიზაცია რეკომენდებულია ადრე გაზაფხულზე, ცხოველების საძოვარზე გაშვებამდე 

ერთი თვით ადრე. რომ დავრწმუნდეთ, ეფექტური იყო თუ არა ჩატარებული დეჰელმინთიზაცია, 
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უნდა ჩავატაროთ საკონტროლო კოპროლოგიური გამოკვლევა მკურნალობიდან 15-20 დღის 

შემდეგ. ტერიტორია, სადაც ჩატარდა დეჰელმინთიზაცია, კარგად უნდა გაიწმინდოს და 

გაუვნებლდეს. 

 არ შეიძლება ცხოველთა ძოვება დაჭაობებულ საძოვრებზე, მათი დარწყულება დაგუბებული 

წყალსატევებიდან და გუბეებიდან ან ჭაობებიდან. 

მეურნეობაში ახლადშემოყვანილი ცხოველები, რომლებსაც დაუდგინდებათ ფასციოლოზი, 

საერთო ნახირში უნდა დაუშვათ მხოლოდ მათი დეჰელმინთიზაციის შემდეგ. 

  

მსხვილფეხა ცხოველების ფინოზი (ცისტიცერკოზი) 

მსხვილფეხა პირუტყვის ციტიცერკოზის გამომწვევია Cysticercus bovis. იგი ლარვული ფორმაა, 

რომლის ზრდასრული ცესტოდა ლოკალიზობს ადამიანის ნაწლავებში. ცისტიცერკები 

ლოკალიზობენ ჩონჩხის მუსკულატურის კუნთშუა შემაერთებელ ქსოვილში, გულში, ენაში, 

იშვიათად კი -  პარენქიმული ორგანოების ქსოვილებში. 

 აღმძვრელი Cysticercus bovis, სითხით სავსე, ოვალური ფორმის მოთეთრო ფერის ბუშტია, 

რომლის ზომებია: სიგრძე-5-15მმ, სიგანე-3-8მმ. ზრდასრული ცესტოდა სიგრძეში 10 მეტრამდე 

აღწევს. მისი სხეულის შემადგენელ ნაწილებს პროგლოტიდები ჰქვია და მთლიანი სხეული 

შეიძლება 1000-მდე პროგლოტიდისგან შედგებოდეს. სკოლექსი, ანუ თავი, აღჭურვილია 4 

მისაწოვრით. 

შუალედური მასპინძელია მსხვილფეხა პირუტყვი, კამეჩი, ზებუ, იაკი. 

დაინვაზირებული ადამიანი ექსკრემენტებთან ერთად გამოყოფს მომწიფებულ პროგლოტიდებს. 

შუალედური მასპინძლის (ცხოველის) დაინვაზირება ძირითადად საძოვარზე ხდება, ცხოველის 

მიერ პროგლოტიდას გადაყლაპვის შემდეგ. მსხვილფეხა ცხოველის ნაწლავებში ჩანასახები 

გამოდიან კვერცხიდან და შეიჭრებიან ნაწლავის კაპილარებში, რის შემდეგაც, ჰემატოგენური 

(სისხლის) გზით ხვდებიან სხვადასხვა ქსოვილსა თუ ორგანოში, სადაც დაახლოებით ხუთი თვის 

შემდეგ აღწევენ ინვაზიურ სტადიას. 

ადამიანი ავადდება სიცოცხლისუნარიანი ცისტიცერკებით დაავადებული ხორცის საკვებად 

გამოყენების შემდეგ, როცა ხორცი არასათანადოდაა მოხარშული ან შემწვარი. ადამიანის  საჭმლის 

მომნელებელ ტრაქტში მოხვედრილი ცისტიცერკები, კუჭის წვენისა და ნაღვლის მოქმედებით 

ამოაბრუნებენ სკოლექსებს (თავებს), რომლებიც ჩვეულებრივ შიგნითაა ჩაბრუნებული და 

ემაგრებიან ნაწლავის ლორწოვან გარსს. დაახლოებით სამი თვის შემდეგ აღწევენ ზრდასრულ 

სტადიას . ადამიანის ორგანიზმში მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 10 წელს აღემატება. 

   ეპიზოოტიური მონაცემები:  ცისტიცერკებით მსხვილფეხა ცხოველთა დაინვაზირების დონე 

დაბალია. მოზარდი ცხოველები უფრო მეტად არიან ამთვისებლები, ვიდრე ცხოველები 
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ზრდასრულ ასაკში. პირუტყვის დაინვაზირება ხდება ანტისანიტარულ პირობებში მათი შენახვის 

დროს, განსაკუთრებით, თუ მომვლელი პერსონალი არ სარგებლობს ტუალეტებით და ფეკალური 

მასებით ხდება გარემოს დაბინძურება. 

დაავადების სიმპტომები: კლინიკურად ამ დაავადების ნიშნები არ ვლინდება. 

პათანატომიური ცვლილებები: მწვავე ცისტიცერკოზის დროს, კანქვეშა უჯრედისში, კუნთებში, 

გულში არის დიდი რაოდენობით წერტილოვანი სისხლჩაქცევები, ხოლო კუნთებში ნახულობენ 

ცისტიცერკებს. ცისტიცერკების აღმოჩენის შემთხვევაში, მსხვილფეხა რქოსანში დამატებით 

სინჯავენ კისრის კუნთებს, წელის ღრმა კუნთებს  და დიაფრაგმას. 

დიაგნოზი: მხოლოდ პათანატომიური გაკვეთის შემდეგ შეგვიძლია დავადგინოთ. 

მკურნალობა: არ არის ცნობილი, შეუსწავლელია. 

პროფილაქტიკა: დაუშვებელია ფინოზით დაავადებული ცხოველის ტანხორცის საკვებად 

გამოყენება. დაავადებული ცხოველის ტანხორცი უნდა განადგურდეს. აკრძალულია 

ვეტერინარული შემოწმების გარეშე პირუტყვის დაკვლა და გაყიდვა. ცხოველის 

დაკვლისშემდგომი  ვეტერინარული  შემოწმება  გამორიცხავს  ფინოზით  დაავადებული ხორცის 

რეალიზაციას და შესაბამისად, მის გავრცელებას ადამიანებში, რის შემდეგაც თავისთავად 

შემცირდება ცხოველთა დაინვაზირება . 

 

 

ღორის ფინოზი. 
 

ღორებში ამ დაავადების აღმძვრელია  Cysticercus cellulosae, იგი ლარვული ფორმის  

პარაზიტია, რომლის ზრდასრული ცესტოდა პარაზიტობს ადამიანის ნაწლავებში. ღორებში 

პარაზიტები გვხვდებიან კუნთებში, გულში, ტვინში, თვალებში, ღვიძლსა და ფილტვებში. 

აღმძვრელი გამჭვირვალე სითხით ამოვსებული ელიფსის ფორმის მოთეთრო ფერის 

ბუშტია. მისი ზომა სიგრძეში 6-20 მმ, ხოლო სიგანეში 5-10 მმ-ია. მას აქვს ორშრიანი გარსი. შიდა 

შრეზე მიმაგრებულია ჩაბრუნებულ მდგომარეობაში მყოფი, თეთრი ლაქის მსგავსი ერთი 

სკოლექსი. 

   ზრდასრული ცესტოდა სიგრძეში 3 მეტრამდე აღწევს. მისი სკოლექსი ოთხი მისაწოვრის 

გარდა აღჭურვილია 22-28 კაუჭით, ამის გამო, ამ ცესტოდას ,,შეიარაღებული ძეწკვურა“უწოდეს. 

შუალედური მასპინძელია შინაური და გარეული ღორი, დათვი, აქლემი, ძაღლი, კატა, 

ბოცვერი, კურდღელი და ასევე ადამიანიც. 

ადამიანი დაავადების აღმძვრელის ერთადერთი დეფინიტური მასპინძელია. იგი 

ფეკალთან ერთად გამოყოფს ცესტოდას მომწიფებულ პროგლოტიდებს, რომელთაც გარემოში 
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აქტიურად გადაადგილების უნარი აქვთ. გადაადგილების დროს, პროგლოტიდას მთლიანობა 

ირღვევა და მასში არსებული კვერცხები გარემოში იფანტება. შუალედური მასპინძლების 

დაინვაზირება ხდება ალიმენტარული გზით: საკვებთან ან წყალთან ერთად ამ კვერცხების 

გადაყლაპვით. ღორის ნაწლავში ონკოსფერები გამოდიან კვერცხებიდან, მათი გარსი ირღვევა. 

ჩანასახები გააღწევენ ნაწლავის კედელს სისხლის ან ლიმფის გზით, მიიტანებიან კუნთშუა 

შემაერთებელ ქსოვილში, ტვინში, თვალებში და სხვა ორგანოებში, სადაც იწყება ცისტიცერკების 

ჩამოყალიბება. უკვე 40-50 დღის შემდეგ, მათ აქვთ სკოლექსი სრული პარაზიტული 

აღჭურვილობით: მისაწოვრებით, კაუჭებით, ხორთუმით. შუალედური მასპინძლის 

დაინვაზირებიდან  2-4 თვის შემდეგ ცისტიცერკები აღწევენ ინვაზიურ სტადიას. 

ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები: ცხოველების ცისტიცერკოზით დაავადების წყარო 

არის ძეწკვურით დაავადებული ადამიანი. დაავადება ვრცელდება ანტისანიტარიული 

პირობების შექმნისას, როცა ტუალეტები მოუწყობელია. ღორი ასეთ ადგილებში შეჭამს ფეკალს, 

რა დროსაც ჩაყლაპავს ძეწკვურას პროგლოტიდებს. ანალოგიურად შეიძლება მოხდეს ძაღლის 

დაინვაზირებაც. პარაზიტის კვერცხების გადატანა ასევე შესაძლებელია ქარის ან მომსახურე 

პერსონალის ფეხსაცმლის საშუალებითაც. ცისტიცერკოზის გავრცელებაში დიდია ჩამდინარე 

ბინძური წყლების როლიც. 

პათოგენეზი: ცისტიცერკების პათოგენური მოქმედება მასპინძლის ორგანიზმზე 

გამოიხატება მექანიკური და ტოქსიკური ზემოქმედებით. პათოგენის მოქმედების ხარისხი 

დამოკიდებულია ცისტიცერკების ლოკალიზაციის ადგილსა და დაინვაზირების ინტენსივობაზე. 

კლინიკური ნიშნები: ჩვეულებრივ, დაავადება უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. თუ 

ადგილი აქვს ძლიერ დაინვაზირებას, შესაძლოა განვითარდეს შეშუპება, კახექსია, ეპილეფსიური 

კანკალი. ეს ყველაფერი შეიძლება ცხოველის სიკვდილით დამთავრდეს. თუ ცისტიცერკების 

ლოკალიზაციის ადგილი ტვინია, ადგილი აქვს ნერვულ მოვლენებს, ხოლო თუ თვალში 

ლოკალიზდა, შესაძლოა ცხოველის დაბრმავება გამოიწვიოს. 

პათანატომიური ცვლილებები: ცისტიცერკების ლოკალიზაციის ადგილებში 

ქსოვილები ჩაჭეჭყილი და ატროფიულია. ინტენსიური დაინვაზირების დროს კუნთები 

გადაგვარებულია, წყლიანია და შეზრდილია შემაერთებელ ქსოვილთან. 

დიაგნოზი: ცხოველის სიცოცხლეში დიაგნოზის დასმა რთულია, ხოლო სიკვდილის 

შემდეგ კუნთებში და შინაგან ორგანოებში ნახულობენ ცისტიცერკებს. 

პროფილაქტიკა: რადგან ამ დაავადების დროს ადამიანი წარმოადგენს ერთადერთ 

საბოლოო მასპინძელს, ე.ი. გარემოს დაბინძურების წყაროს, აუცილებელია სავეტერინარო და 

სამედიცინო ორგანიზაციების შეთანხმებული მოქმედება. 
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სავეტერინარო ხაზით განსახორციელებელი ღონისძიებების უმთავრესი პირობაა 

ადამიანების დაცვა, რათა მათ არ მიიღონ საკვებად შეუმოწმებელი, დაავადებული ხორცი, რაც 

მიიღწევა ცხოველთა დაცვით ცისტიცერკებით დაინვაზირებისგან. ტანხორცი საჭიროებს 

ცისტიცერკოზზე საგულდაგულო დათვალიერებას. უნდა გაისინჯოს ყველა ასაკის ცხოველის 

ხორცი. ამ მიზნით ჭრიან შიდა და გარე საღეჭ კუნთებს, გულს, ათვალიერებენ ენას, საეჭვო 

შემთხვევაში აკეთებენ მასზე ჭრილებს. ცისტიცერკების აღმოჩენისას ღორის შემთხვევაში, 

დამატებით ჭრიან და ათვალიერებენ წელის, კეფის კუნთებს და დიაფრაგმას; ასევე: ბეჭ-იდაყვის, 

ზურგის, მენჯისა და კიდურების კუნთებს. 

ცისტიცერკოზით ინტენსიურად  დაავადებულ ტანხორცს და სუბპროდუქტებს მთლიანად 

აგზავნიან ტექნიკურ გადამუშავებაში ან უტილიზაციაში. 

იმ შემთხვევაში, თუ 40სმ2 ფართობზე მხოლოდ სამი ცისტიცერკი აღმოჩნდა, ასეთი 

ტანხორცი ექვემდებარება თერმულ გადამუშავებას, ან გაუვნებლობას დამარილების ანდა 

გაყინვის გზით. 

დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს  ცხოველთა დაკვლა  სასაკლაოს გარეშე, ეზოებში, 

ან ამისთვის შეუფერებელ ადგილებში. ცისტიცერკოზით ცხოველების დაცვის ძირითადი 

პირობაა ცხოველის მოვლა-შენახვის პირობებისა და კვების ნორმების დაცვა. დაუშვებელია 

ცხოველთა ყოფნა ადამიანების საცხოვრებელ ადგილას. 

აუცილებელია ნიადაგისა და წყალსატევების სისტემატური დაცვა ადამიანების 

ფეკალებისგან, ტუალეტების კეთილმოწყობა და სისტემატური კონტროლი მათ სანიტარულ 

მდგომარეობაზე, რათა არ მოხდეს გარემოში ექსკრემენტების გაფანტვა. 

საჭიროა კონტროლი, რათა არ მოხდეს წყალსატევებში დაბინძურებული წყლის ჩადინება.   

 

 

 
 

 
 
 

მონიეზიოზი 
მონიეზიოზი მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის, ასევე გარეული მცოხნავი 

ცხოველების დაავადებაა. მისი აღმძვრელია Moniezia expansa  და Moniezia benedeni . დაავადება 

მიმდინარეობს მწვავე, ან ქრონიკული ფორმით. 

                 მონიეზიები ძირითადად  წვრილ  ნაწლავებში პარაზიტობენ. უმთავრესად ავადდებიან 

1,5 – 8 თვის ასაკის ბატკნები და ხბოები. დაავადება ბატკნებში, უპირატესად ეპიზოოტიის 
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ფორმით მიმდინარეობს და ლეტალობამ შეიძლება 80% მიაღწიოს. ზოგჯერ დაავადება 

ქრონიკული ფორმით მიმდინარეობს და არ იწვევს სიკვდილიანობას, მაგრამ ფერხდება 

პირუტყვის ზრდა-განვითარება, ქვეითდება პროდუქტიულობა. 

აღმძვრელი Moniezia expansa არის თეთრი ფერის, სიგრძით 10 მეტრამდე სიგრძის 

ცესტოდა. მისი სკოლექსი არის ოდნავ ოვალური ფორმის, აქვს ოთხი მისაწოვარი. არ აქვს 

კაუჭები. პროგლოტიდები მოკლე და განიერია. 

Moniezia benedeni თეთრი-მოყვითალო ფერის ცესტოდაა, სიგრძით 4 მეტრამდე. 

მონიეზიები ბიოჰელმინთებია. მათი შუალედური მასპინძელი არის ნიადაგის ჯავშნიანი 

ტკიპები. 

მონიეზიებით დაავადებული ცხოველები ფეკალთან ერთად გამოყოფენ კვერცხებით 

სავსეპროგლოტიდებს, რომელთა მექანიკური დაზიანების, ან გახრწნის შემდეგ, კვერცხები 

ხვდება საძოვარზზე. აქ მათ ყლაპავენ ნიადაგოვანი ტკიპები. შუალედური მასპინძლების 

ორგანიზმში კვერცხიდან გამოდის ონკოსფერა, რომელიც აქტიურად შეიჭრება სხეულის ღრუში, 

სადაც მისგან ვითარდება ლარვული ფორმა - ცისტიცერკოიდი. 

  დეფინიტური მასპინძლის დაინვაზირება ხდება საძოვარზე ცისტიცერკოიდებით 

დაინვაზირებული ტკიპის გადაყლაპვის შედეგად. მის ორგანიზმში ტკიპა მოინელება, ხოლო 

გამოთავისუფლებული ცისტიცერკოიდი მიემაგრება ნაწლავის ლორწოვან გარსს და იწყებს 

ზრდას. დღე-ღამეში საშუალოდ იმატებს 8 სმ-ს. ბატკნის ნაწლავებში Moniezia expansa  38-40 

დღეში ამთავრებს განვითარებას, ხოლო Moniezia benedeni – 42-49 დღეში. მონიეზიების 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა 2-7 თვეა. 

 ეპიზოოტიური მონაცემები: დაავადება გავრცელებულია ყველგან, სადაც კი 

გავრცელებულია ნიადაგოვანი ტკიპები. სეზონურობის მიუხედავად, ტენიანობა და 

ტემპერატურა თუ ხელს შეუწყობს მათ, კვერცხებს ზამთარშიც  დებენ. 

საქართველოში მონიეზიოზის მიმართ განსაკუთრებით არაკეთილსაიმედოა: 

დედოფლისწყაროს, სიღნაღის, საგარეჯოს, გარდაბნის, ნინოწმინდის, ახალქალაქის რაიონები. 

მონიეზიებით ბატკნების პირველი დაინვაზირება ხდება მარტის ბოლოს. აპრილის 

ბოლოსთვის დაინვაზირებულია მათი სულადობის თითქმის ნახევარი, ხოლო ივნის-ივლისში - 

თითქმის მთელი სულადობა. 

პათოგენეზი: მონიეზიას პროგლოტიდას სიგანე დაახლოებით იმდენივეა, რაც ბატკნის 

წვრილი ნაწლავის სანათურის დიამეტრი, ამიტომ ჰელმინთების დიდი რაოდენობით დაგროვება 

იწვევს ნაწლავის დაცობას და მონელების ფუნქციის მოშლას. მათი ტოქსინები ორგანიზმში 

იწვევს ანთებას და დისტროფიულ პროცესებს ქსოვილებში. იცვლება სისხლის შემადგენლობა, 

მცირდება ერითროციტების და ჰემოგლობინის რაოდენობა. ბატკნის მონიეზიოზი ხშირად 
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რთულდება ისეთი ინფექციური დაავადებებით,  როგორიცაა:  პასტერელოზი, ბრადზოტი, 

ენტეროტოქსემია. 

კლინიკური ნიშნების გამოვლენა დამოკიდებულია დაინვაზირების ინტენსივობაზე, 

ცხოველის ასაკზე და ორგანიზმის საერთო მდგომარეობაზე. ძირითადად ავადდება 

მოზარდეული. მოზრდილ ცხოველებში კლინიკური ნიშნები არ მჟღავნდება. დაავადების საწყის 

სტადიაზე ბატკნები ჩამორჩებიან ფარას, აღენიშნებათ მოდუნება, სიგამხდრე, საჭმლის 

მომნელებელი ტრაქტის აშლილობა. ფეკალი დარბილებულია, ვითარდება ფაღარათი.  ფეკალში 

დიდი რაოდენობითაა ლორწო. ხშირად მასში პროგლოტიდების ნახვაც შესაძლებელია. 10-15 

დღის შემდეგ, ფეკალურ მასასთან ერთად პროგლოტიდების გამოყოფიდან,  კლინიკური ნიშნები 

უფრო მკაფიო ხდება. ბატკანი ჩამორჩება ზრდაში, სუსტდება, უვითარდება 

სისხლნაკლებობა.ზოგჯერ აღენიშნება ნერვული მოვლენები: კანკალებს, ბარბაცებს, უმიზნოდ 

მოძრაობს. 

პატანატომიური ცვლილებები: სხვადასხვაგვარია. ლეში ჩვეულებრივ კახექსიურია, 

ლორწოვანი გარსები-ანემიური. მუცლის ღრუში ექსუდატია. შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს 

ნაწლავების ინვაგინაციებს და ჩაბრუნებებს და კოლინჯის ლიმფური კვანძების, ნაწლავის 

ლორწოვანი გარსების დისტროფიებს. ნაწლავების ლორწოვან გარსებზე და თავის ტვინში არის 

ჰემორაგიები.  ნაწლავები სავსეა მონიეზიებით. 

დიაგნოზი ცხოველის სიცოცხლეში დგინდება ეპიზოოტოლოგიური მონაცემებისა და 

ფეკალში მონიეზიების პროგლოტიდებისა და კვერცხების აღმოჩენით. 

მკურნალობა: სამკურნალოდ რეკომენდებულია ფენასალი, ბითიონოლი, დარიშხანმჟავა 

კალა, დარიშხანმჟავა თუთია, დარიშხანმჟავა მანგანუმი და სხვა. 

ფენასალი ცხვარს ეძლევა ინდივიდუალურად, პერორლურად, დოზით 0,1გრ/კგ-ზე. 

ჯგუფური გამოყენების დროს, ფენასალს აძლევენ დოზით-0,2-0,25გრ/კგ-ზე, კომბინირებულ 

საკვებთან, ან დაღერღილ მარცვლეულთან ერთად. ხბოებს ფენასალს აძლევენ ასევე 

ინდივიდუალურად, დოზით- 0,15გრ/კგ-ზე, წყლის სუსპენზიის სახით. პრეპარატის 

გამოყენებამდე ცხოველს საკვებს არ უზღუდავენ. პრეპარატი ეძლევათ დილით, საძოვარზე 

გარეკვამდე. 

 ბითიონოლი ცხვრებისთვის რეკომენდებულია ერთჯერადი დოზით 0,1გრ/კგ-ზე, 

ჯგუფურად, კომბინირებულ საკვებთან შერეული, 150-200 გრამი ერთ ცხოველზე 

გაანგარიშებით. 

დარიშხანმჟავა კალა ბატკნებს ეძლევა დოზით:  

       1-4 თვის ასაკის ბატკანს 0,4 გრ. 
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       4-6 თვის ასაკის ბატკანს 0,6გრ. 

       6-8 თვის ასაკის ბატკანს 0,8 გრ. 

       8 თვეზე ზემოთ ცხვარს  1 გრ. ცხოველზე 

         დარიშხანმჟავა მანგანუმი: 

        1,5 -  3 თვის ასაკის ბატკანს 0,3 გრ. 

        3-6   თვის ასაკის ბატკანს 0,4გრ. 

        6-12თვის ასაკის ბატკანს 0,6გრ. 

        1 წელზე ზევით 1 გრამი ცხოველზე 

ცხოველებს დარიშხანის პრეპარატები ეძლევათ აბის ფორმით, რომელსაც დებენ ენის ძირზე. მის 

მიცემამდე 16-18 საათის განმავლობაში, ბატკნები გადაჰყავთ მშიერ დიეტაზე, ასევე არ აძლევენ 

წყალს. პრეპარატის მიცემიდან 2-3 საათის შემდეგ, ბატკნებს უშვებენ დედებთან, შემდეგ კვლავ 

მოაცილებენ 2-3 საათით, რის  შემდეგაც  უშვებენ საძოვარზე 3-4 საათით. 

პროფილაქტიკა და ბრძოლის ღონისძიებები: მონიეზიოზის მიმართ არაკეთილსაიმედო 

მეურნეობებში ახორციელებენ საძოვრულ პროფილაქტიკას და სპეციალურ ღონისძიებებს.  

საძოვრული პროფლაქტიკა არის მოზარდეულის იზოლირებულად გამოზრდა, ბაგური, ბაგურ-

ბანაკური და ბაგურ-სეირანული შენახვა. სპეციალურ ღონისძიებებში მოიაზრება 

პროფილაქტიკური დეჰელმინთიზაციები და ქიმიოპროფილაქტიკა. ასევე, საჭიროა ფარეხის 

მიმდებარე ტერიტორია წელიწადში ორჯერ გადაიხნას და დაითესოს საკვები ბალახი. 

    მონიეზიოზის პროფლაქტიკის ერთ-ერთი მეთოდია პრეიმაგინალური დეჰელმინთიზაცია, რაც 

გულისხმობს ცხოველთა დეჰელმინთიზაციას დიფერენცირებულად, ასაკის მიხედვით. ერთ 

თვეზე ნაკლები ასაკის ცხოველებს დეჰელმინთიზაცია არ უტარდებათ. 

  მიმდინარე წელს დაბადებულ ხბოებს, დეჰელმინთიზაციას უტარებენ  საძოვარზე  გაყვანიდან 

35-40 დღის შემდეგ და განმეორებით - პირველი დეჰელმინთიზაციიდან 35-40 დღის შემდეგ. 

მეორე დეჰელმინთიზაციიდან 30 დღის შემდეგ ატარებენ დასკვნით დეჰელმინთიზაციას. 

ბატკნებს პირველი დეჰელმინთიზაცია უტარდებათ საძოვარზე გარეკვიდან 14-16 დღის შემდეგ, 

ხოლო განმეორებითი- პირველი დეჰელმინთიზაციიდან 15-20 დღის გასვლის შემდეგ. დასკვნითი 

დეჰელმინთიზაცია ტარდება მეორე დეჰელმინთიზაციიდან  25- 30 დღის შემდეგ. 

               

 

 

ექინოკოკოზი 
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   ექინოკოკოზი არის ცხვრის, მსხვილფეხა პირუტყვის, ღორის, სხვა ძუძმწოვრების, 

აგრეთვე ადამიანის დაავადებაა. მისი გამომწვევია ლარვული ფორმა Echinococcus granulosus, 

რომელიც ლოკალიზობს ღვიძლში, ფილტვებში, იშვიათად სხვა ორგანოებსა და ქსოვილებში. 

ცხვარი, მსხვილფეხა პირუტყვი, ღორი, სხვა ძუძუმწოვრები და ადამიანი არიან 

შუალედური მასპინძლები, ხოლო საბოლოო მასპინძლები არიან ძაღლები და  სხვა მტაცებელი 

ცხოველები.                         

ზარალი, რომელსაც ექინოკოკოზი აყენებს მეცხოველეობას, საკმაოდ დიდია. ძლიერი 

დაინვაზირების შემთხვევაში, ცხვარი და მსხვილფეხა პირუტყვი იღუპება. თუ დაავადების 

მიმდინარეობა ქრონიკულია, მკვეთრად მცირდება ცხოველის პროდუქტიულობა. ფერხდება 

მოზარდეულის ზრდა-განვითარება, ქვეითდება ორგანიზმის რეზისტენტობის უნარი. 

აღმძვრელი Echinococcus larvae მოთეთრო-მოყვითალო ფერის ერთკამერიანი ბუშტია, 

რომელიც გამჭვირვალე სითხით არის სავსე. ბუშტი ძირითადად მრგვალი ფორმისაა და მისი 

ზომები მერყეობს მუხუდოს მარცვლის ოდენობიდან ახალშობილი ბავშვის თავის ოდენობამდე. 

გარედან ბუშტი დაფარულია სქელი, ქიტინოვანი გაუმჭვირვალე გარსით, რომელსაც შიგნით 

რამოდენიმე შრე მოსდევს. 

საბოლოო მასპინძლები ექსკრემენტებთან ერთად გარემოში გამოყოფენ ექინოკოკის 

მომწიფებულ პროგლოტიდება, რომელთაც შესწევთ მოძრაობს უნარი და 15-20 სმ. მანძილზე 

გადაადგილება, ან ბალახის ღერზე აცოცება. ამ დროს ირღვევა პროგლოტიდას კედლის 

მთლიანობა და მიმოიფანტება კვერცხები. 

შუალედი მასპინლის დაინვაზირება ხდება საკვებთან, ან წყალთან ერთად, პარაზიტის 

ონკოსფერების, ან მომწიფებული პროგლოტიდას გადაყლაპვით. ნაწლავში ონკოსფერები 

გამოთავისუფლდებიან, შეიჭრებიან ნაწლავის კედელში, შეაღწევენ მის კაპილარებში და 

სისხლის ან ლიმფის მეშვეობით მიიტანებიან სხვადასხვა ორგანოსა თუ ქსოვილში. იქ 

ჩაიბუდებენ და ექვსი თვის შემდეგ ჩამოყალიბდებიან ინვაზიური სტადიის ბუშტად. 

საბოლოო მასპინძლების (ძაღლის, და სხვა ხორცისმჭამელთა) დაინვაზირება ხდება 

ექინოკოკოზის ბუშტებით დაინვაზირებული ორგანოს (ხშირად ღვიძლისა და ფილტვის) შეჭმის 

შემდეგ. ძაღლის ორგანიზმში პარაზიტი სქესობრივ სიმწიფეს საშუალოდ 2-3 თვეში აღწევს,  

მომწიფების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია წლის სეზონსა და გეოგრაფიულ მდებარეობაზე. 

მაგალითად, საქართველოს კლიმატურ პირობებში, გაზაფხულსა და ზაფხულში ძაღლის 

ორგანიზმში ექინოკოკების სქესობრივ მომწიფებას 38 დღე სჭირდება, შემოდგომით-46, ხოლო 

ზამთარში-61. 

ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები:  ექინოკოკოზი საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში  

უფრო  გავრცელებულია, რადგან  მეცხვარეობას ამ მხარეში უფრო მისდევენ.  ექინოკოკოზის 
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გავრცელებაში ცხვრის როლი განსაკუთრებულია, რადგან უმეტესად ისინი არიან 

დაინვაზირებულნი სკოლექსებშემცველი ექინოკოკის ბუშტებით. ნაკლებმნიშვნელოვანია 

ღორების როლი, ხოლო მსხვილფეხა პირუტყვი თითქმის არ წარმოადგენს ძაღლების 

დაინვაზირების წყაროს. 

ადამიანი ექინოკოკოზით ავადდება დაინვაზირებულ ძაღლთან უშუალო კონტაქტით, 

ექინოკოკის კვერცხებით დაბინძურებული ბოსტნეულის, ხილის, მწვანილის შეჭმის და პირადი 

ჰიგიენის ნორმების დაუცველობის გამო. 

პათოგენეზი: მასპინძლის ორგანიზმზე ექინოკოკის ბუშტები ახდენენ მექანიკურ, 

ტოქსიკურ და ალერგიულ ზემოქმედებას. დაინვაზირებულ ორგანოზე დიდი ზომის მრავალი 

ბუშტის დაწოლის გამო, ხდება მომიჯნავე ქსოვილების ატროფია. ვითარდება სხვადასხვა 

ხასიათის ადგილობრივი და ზოგადი ხასიათის აშლილობები, რაც დამოკიდებულია მათ 

ლოკალიზაციაზე, რაოდენობასა და ზომებზე. ბუშტის გასკდომისას შესაძლოა განვითარდეს 

სხვადასხვა გართულება. არის შემთხვევები, როცა ბუშტი იღუპება და ჩაიკირება. 

კლინიკური ნიშნები: ექინოკოკოზის დროს ცხოველის საერთო მდგომარეობა 

დამაკმაყოფილებელია. დაავადება დასაწყისში მკვეთრად გამოხატული ნიშნების გარეშე 

მიმდინარეობს, თუმცა მოგვიანებით მაინც გამოვლინდება. გამოვლინება ხდება სხვადასხვა 

ფორმით იმის მიხედვით, თუ სად არის ბუშტი ლოკალიზებული, რა რაოდენობით არიან ისინი 

წარმოდგენილნი, როგორია ინვაზიის ხანგრძლივობა, ცხოველის ორგანიზმის საერთო 

მდგომარეობა, მოვლა-შენახვისა და კვების პირობები და სხვა. თუ დაინვაზირება დიდი ხნის 

დაწყებულია, ცხოველს აქვს მკვეთრად გამოხატული კახექსია, მცირდება პროდუქტიულობა, 

ცხვარს მატყლი სცვივა. ღვიძლის დაზიანების შემთხვევაში შეინიშნება საჭმლის მომნელებელი 

ტრაქტის ფუნქციის დარღვევა, ღვიძლის მოყრუების არე გაფართოებულია და პალპაციისას 

მტკივნეული. ფილტვის ექინოკოკოზი იწვევს ხველას და სუნთქვის გაძნელებას. ინტენსიური 

დაინვაზირების შემთხვევაში ცხოველი შეიძლება დაიღუპოს კახექსიისგან. 

პათანატომიური ცვლილებები: გაკვეთისას  პოულობენ  ექინოკოკის ბუშტებს ღვიძლსა და 

ფილტვებში, იშვიათად თირკმელებში, ან ელენთაში. თუ ინვაზია ინტენსიურია, ადგილი აქვს 

დაზიანებული ორგანოების მნიშვნელოვნად გადიდებას, მათი ქსოვილები გადაგვარებულია. 

ხშირად ექინოკოკის ბუშტები ჩაკირულია. 

დიაგნოზი: კლინიკური ნიშნების საფუძველზე დიაგნოზის დასმა თითქმის 

შეუძლებელია. მეცხოველეობაში ზოგჯერ გამოიყენება რენტგენოსკოპიაც, თუმცა არა ფართოდ. 

იყენებენ იმუნობიოლოგიურ მეთოდებსაც, მაგალითად , კაზონის კანში და ალერგიული 

რეაქცია. ცხოველს კანში (კისრის ან სხეულის სხვა ადგილას), შეუყვანენ 0,1-0,2 მლ. სითხეს, 

რომელიც სტერილურადაა აღებული ექინოკოკის ბუშტიდან. დადებითი რეაქციის შემთხვევაში, 
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10 წუთის შემდეგ, ინექციის ადგილას წარმოიქმნება წითელი რკალით შემოსაზღვრული 

შეშუპება, რომლის დიამეტრია 0,5-2,0 სმ. შეშუპება 20 წუთის შემდეგ იძენს მეწამულ ფერს. 

დიფერენციული დიაგნოზი: აუცილებელია ცისტიცერკოზთან. 

მკურნალობა:  ჯერ შემუშავებული არ არის. 

პროფილაქტიკა და ბრძოლის ღონისძიებანი: ისეთივეა, როგორც სხვა, ლარვებით 

გამოწვეული დაავადებების დროს. 

 

                         ნემატოდოზები (მრგვალი ჭიებით გამოწვეული დაავადებები) 
 

მსხვილფეხა პირუტყვის დიქტიოკაულოზი 
     მსხვილფეხა პირუტყვის დიქტიოკაულოზის გამომწვევია ნემატოდა Dictyocaulus 

viviparous, რომელიც ტრაქეისა და ბრონქების პარაზიტია. დიქტიოკაულოზით 

ძირითადად მსხვილფეხა პირუტყვის მოზარდეული ავადდება. 

   აღმძვრელი არის თეთრი ფერის, ძაფისებრი ნემატოდა, წამახვილებული ბოლოებით. 

 ხველების დროს, დიქტიოკაულუსის კვერცხები ხვდებიან პირის ღრუში და ცხოველი მათ 

ყლაპავს. კუჭ-ნაჭლავის ტრაქტში გავლისას, კვერცხებიდან იჩეკებიან ლარვები, რომლებსაც 

ცხოველი გარემოში გამოყოფს ფეკალთან ერთად. მათი შემდგომი განვითარებისთვის 

აუცილებელია ტენი. 

  დეფინიტური მასპინძელი ავადდება დიქტიოკაულების ინვაზიური ლარვების გადაყლაპვისას. 

სამი დღის განმავლობაში ისინი შეაღწევენ ნაწლავის კედელში და ლიმფური სადინრებით 

ხვდებიან ლიმფურ კვანძებში. შემდეგ ლიმფის და სისხლის სადინრებით მიგრირებენ ფილტვებში, 

ბრონქიოლებსა და ბრონქებში, სადაც ოთხ კვირაში ამთავრებენ თავისი განვითარების ციკლს.   

    კლინიკური ნიშნები: საწყის სტადიაზე ცხოველს უქვეითდება მადა, ძლიერდება ნაწლავების 

პერისტალტიკა, აღინიშნება ფაღარათი. ცხოველი დათრგუნულია. ხბოებს მე-2, მე-3 დღიდან 

ეწყებათ ხველა. აუსკულტაციით ფილტვებში ისმინება უხეში ვეზიკულური სუნთქვა, ზოგჯერ- 

ხიხინი. 3-4 კვირის შემდეგ ხველა ძლიერდება და მტკივნეული ხდება. ვითარდება ბრონქიტი. 

ცხოველი ქოშინებს, ნაკლებად მოძრაობს, ბეწვის საფარი კარგავს ბზინვარებას და აბურძგნულია. 

მკურნალობის არარსებობის შემთხვევაში ბრონქიტი რთულდება პნევმონიით. ცხოველს აქვს 

სულის ხუთვა. შეიმჩნევა ცხვირიდან უხვი გამონადენი. ლორწოვანი გარსები ციანოზურია. 

ფილტვებში პერკუსიით აღინიშნება გამკვრივების კერები მე-8, მე-9 ნეკნებს შორის, რომელიც 

შეიძლება მთელ ფილტვზე გავრცელდეს. პულსი გახშირებული და გაძლიერებულია. 

პათანატომიური ცვლილებები: ლეშის გაკვეთისას აღინიშნება საერთო დისტროფიული 

ცვლილებები, ასევე კატარული  ან ჩირქოვან-ნეკროზული პნევმონია. ფილტვები გადიდებულია, 
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აქვს რუხი ფერი. ზოგიერთ ადგილას შეიძლება დაწყებული იყოს ჰეპატიზაციის (გაღვიძლების) 

პროცესი. ლიმფური კვანძები ძლიერ გადიდებულია, ტრაქეისა და ბრონქების ლორწოვანი 

გარსები - ჰიპერემული, ალაგ-ალაგ სისხლჩაქცევებით. ტრაქეა და ბრონქები გადავსებულია 

სითხით, რომელშიც ნახულობენ დიქტიოკაულუსებს. წვრილი და საშუალო ბრონქები 

დაცობილია ლორწოვან-ჩირქოვანი საცობებით. 

დიაგნოზი ცხოველის სიცოცხლეში ისმება ეპიზოოტოლოგიური მონაცემების, კლინიკური 

ნიშნების და კოპროლოგიური გამოკვლევების საფუძველზე. სიკვდილის შემდეგ დიაგნოზი ისმება  

მკვდარი, ან დიაგნოზის მიზნით დაკლული ცხოველის გაკვეთით. ნახულობენ ფილტვებში 

განვითარებულ დამახასიათებელ ცვლილებებს ხოლო ბრონქების სანათურებსა და ტრაქეაში - 

ლოკალიზებულ დიქტიოკაულუსებს. 

მკურნალობა: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დიქტიოკაულოზის სამკურნალოდ გამოიყენება: 

ნილვერმი, 20%-იანი ტეტრამიზოლ გრანულატი, მებენვეტი, დიტრაზინ-ციტრატი, ლევომიზოლი 

და სხვა პრეპარატები. 

ნილვერმს (ტეტრამიზოლი) სამკურნალო და პროფილაქტიკური მიზნით ცხოველებს უნიშნავენ 

1%-იანი წყალხსნარი ფორმით ინდივიდუალურად, დოზით- 0,015გრ/კგ. ეს პრეპარატი არ შეჰყავთ 

კანქვეშ, რადგან ხშირად  იწვევს ადგილობრივ  გართულებებს. 

20%-იანი ტეტრამიზოლ გრანულატის 1 გრამ პრეპარატში შედის 0,2 გრამი ტეტრამიზოლი 

(ნილვერმი). პრეპარატი ეძლევა ჯგუფურად, ან ინდივიდუალურად, ფხვიერ საკვებთან შერეული 

სახით, ორჯერადად, ერთი დღის შუალედით, დოზით: 100კგ-მდე წონის ცხოველებს 0,75 გრამი 

10კგ. ცოცხალ წონაზე, ხოლო თუ ცხოველი 100კგ-ზე მეტს იწონის, 0,5 გრამი გრანულატი ერთ 

ცხოველზე. პრეპარატის მაქსიმალური ერთჯერადი დოზა არ უნდა აღემატებოდეს 15 გრამს.  

  მებენვეტი გამოიყენება ერთჯერადად, საკვებთან შერეული, დოზით - 0,02გრ/კგ. 

ლევომიზოლი შეჰყავთ კანქვეშ, ერთჯერადად, დოზით 0,017 გრ/კგ-ზე. 

პროფილაქტიკა და ბრძოლის ღონისძიებანი მოიცავს საერთო და სპეციფიკურ ღონისძიებათა 

კომპლექსს. 

საერთო ღონისძიებები: ცხოველთა უზრუნველყოფა სრულფასოვანი კვებით, ჰიგიენის დაცვა, ანუ 

ზოოჰიგიენური პირობების მოთხოვნათა შესრულება; ხბოების კვება უნდა ხდებოდეს მხოლოდ 

საკვებურებიდან, დასარწყულებლად კი გამოყენებული იქნას მხოლოდ ახალი, სუფთა წყალი. 

დროულად იქნას გატანილი ცხოველთა სადგომებიდან ნაკელი და ა.შ. 

სპეციფიკური ღონისძიებები: დიქტიოკაულოზის მხრივ არაკეთილსაიმედო მეურნეობებში, 

მიმდინარე წელს დაბადებულ ხბოებს, ხოლო სასუქ მეურნეობებში უფროსი ასაკის ხბოებს 

ზრდიან ბაგურ, ან იზოლირებულ ბაგურ-სეირანულ პირობებში. 
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ასევე, რეკომენდებულია მიმდინარე წელს დაბადებული ხბოების საშემოდგომო 

დეჰელმინთიზაცია მათი ბაგურ შენახვაზე დაყენების წინ და ასევე, წინა წელს დაბადებული 

ხბოების საგაზაფხულო დეჰელმინთიზაცია მათი საძოვარზე გაყვანის წინ. დეჰელმინთიზაციის 

დროს, 3-5 დღის განმავლობაში ხბოებს შენობაში ამყოფებენ, ნაკელს აგროვებენ და აუვნებლებენ.  

  

ღორის ასკარიდოზი 
 

        ღორის ასკარიდოზის გამომწვევია ნემატოდა Ascaris suum. ასკარიდების ახალგაზრდა და 

ზრდასრული ფორმები პარაზიტობენ შინაური და გარეული ღორების წვრილ ნაწლავებში, ხოლო 

ლარვები აზიანებენ შინაგან ორგანოებს (ლიმფურ კვანძებს, ფილტვებს, ღვიძლს), რაც ორგანიზმში 

იწვევს ალერგიული ხასიათის პათოლოგიურ ცვლილებებს: (ფილტვების ეოზინოფილურ 

ინფილტრატებს, ბრონქოპნევმონიას, პლევრიტს, სუნთქვის მოშლას). 

ასკარიდების მიმართ უფრო მეტად ამთვისებელნი არიან გოჭები 6-7 თვის ასაკამდე. 

მოზრდილი ღორები იშვიათად ავადდებიან, თუმცა არიან პარაზიტმტარებელნი. 

ასკარიდოზი დიდ ეკონომიკურ ზარალს აყენებს მეღორეობას. 

აღმძვრელი: ღორის ასკარიდა არის თითისტარისებრი ფორმის, თეთრი ფერის, მსხვილი 

ნემატოდა, რომელსაც თავზე აქვს სამი ტუჩი. მამრი ასკარიდას სხეულის სიგრძე 10-12 სმ-ია, 

ხოლო მდედრის სხეულის სიგრძე -23-30 სმ. ასკარიდას კვერცხი ოვალური ფორმისაა და 

დაფარულია მუქი ყავისფერი, სქელი ბორცვოვანი გარსით. ახლად გამოყოფილ კვერცხში ერთი 

ჩანასახოვანი უჯრედია. 

ასკარიდები გეოჰელმინთები არიან, ანუ ისინი ვითარდებიან შუალედური მასპინძლების 

გარეშე. ზრდასრული მდედრი ასკარიდა, წვრილ ნაწლავებში დებს კვერცხებს (დღე-ღამეში 200 

000-მდე), რომლებიც ფეკალთან ერთად გამოიყოფიან გარემოში. გარემო ხელშემწყობი 

პირობებისას, სადაც იგულისხმება ჰაერის ტემპერატურა 200-300 და ნორმალური ტენიანობა, 

კვერცხში, 2-3 კვირაში, ვითარდება მოძრავი ინვაზიური ლარვა. ასეთი კვერცხების 

გადაყლაპვისას ღორი ავადდება ასკარიდოზით. მის ნაწლავებში კვერცხებიდან იჩეკებიან 

ლარვები, რომლებიც იჭრებიან ნაწლავების კედლების სისხლძარღვებში და კარის ვენის 

მეშვეობით ხვდებიან ღვიძლში, აქედან სისხლის მიმოქცევით - გულში, შემდეგ კი ფილტვების 

კაპილარებში. აქ ისინი ერთხანს ყოვნდებიან, იზრდებიან და მიგრირებენ ფილტვის 

ალვეოლებში, ბრონქიოლებში, ბრონქებში, ტრაქეაში, საიდანაც ნახველთან ერთად ამოიტანებიან 

პირის ღრუში დ ცხოველი მათ ყლაპავს. 1,5 – 2 თვის შემდეგ, წვრილ ნაწლავებში მათგან 

ვითარდებიან ზრდასრული ასკარიდები, რომლებიც რკალისებურად იკლაკნებიან და თავისა და 

კუდის ბოლოებით ებჯინებიან  ნაწლავის კედელს, რაც აფერხებს ნაწლავების პერისტალტიკას. 
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ასკარიდები იკვებებიან ნაწლავების შიგთავსით. მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 7-10 

თვეა, შემდეგ კი გარემოში გამოიყოფიან. ერთი ცხოველის ორგანიზმში, ერთდროულად, 

შეიძლება იყოს რამდენიმე ერთეულიდან - ასობით და ათასობით ასკარიდა. 

ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები: ასკარიდოზი ყველგანაა გავრცელებული. ღორის 

დაინვაზირება ხდება საკვებთან და წყალთან ერთად ინვაზიური სტადიის კვერცხების 

გადაყლაპვის შემდეგ. დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს საღორეში არსებული 

ანტისანიტარიული პირობები, როცა ცხოველებს საკვები ეძლევათ პირდაპირ იატაკიდან, ან 

ფეკალით დაბინძურებული საკვებურებიდან. ასევე, მეძუძური გოჭების დაინვაზირება, მათი 

სიცოცხლის პირველივე დღეებიდანვე,  შესაძლებელია დედა ღორის ფეკალით დაბინძურებული 

ცურის მეშვეობით. 

საქართველოში, ღორების მთლიანი სულადობის ნახევარი ასკარიდოზითაა 

დაინვაზირებული. რაც შეეხება მოზარდეულს (2-6 თვის ასაკი), დაინვაზირებულია 

დაახლოებით 2/3, ზოგ მეურნეობაში კი -  მთელი სულადობა. 

ასკარიდას კვერცხები ძალიან გამძლენი არიან გარემო პირობების მიმართ.  ისინი დიდხანს 

ინარჩუნებენ სიცოცხლისუნარიანობას. სწორედ ამიტომ, წლის განმავლობაში საღორეში 

გროვდება კვერცხების დიდი რაოდენობა, რაც ხდება მიზეზი ასკარიდოზის გავრცელების ასეთი 

დიდი მაჩვენებლისა. 

ღორის ასკარიდას კვერცხები ინვაზიურ სტადიაში სახიფათოა ადამიანისთვისაც. მათი 

ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრისას, ადამიანის ნაწლავებში იჩეკებიან ლარვები, რომლებიც 

ასრულებენ იგივე მიგრაციას, რასაც ცხოველის ორგანიზმში და იწვევენ სხვადასხვა ფუნქციების 

სერიოზულ მოშლას. 

ერთ-ერთი მიზეზი, რაც ხელს უწყობს ღორებში ასკარიდოზით დაავადების გავრცელებას, 

არის არასრულფასოვანი კვება, რადგან ამ დროს დასუსტებულია ორგანიზმის დამცველი 

ძალები. ხშირად სწორედ ეს ხდება ხოლმე გოჭების მასიური სიკვდილიანობის მიზეზი. 

  ზრდასრული ასკარიდების დიდი რაოდენობით დაგროვებამ ნაწლავებში, შეიძლება 

გამოიწვიოს მისი სანათურის დაცობა, გადახლართვა ან გასკდომა, რასაც ჩვეულებრივ მოსდევს 

პერიტონიტი. 

ასკარიდების ცხოველქმედების პროდუქტები და მათ მიერ გამოყოფილი ტოქსინები, 

გოჭის ორგანიზმზე ახდენს ტოქსიურ ზეგავლენას, რის გამოც ვითარდება ანემია, ხდება 

ნივთიერებათა ცვლის მოშლა, ფერხდება ორგანიზმის ზრდა-განვითარება. ტოქსინები 

მოქმედებენ ნერვულ სისტემაზეც, როს გამოც ცხოველი აღგზნებულია, ხან კი პარალიზებული.  

შეიძლება დაემართოს კრუნჩხვაც. 
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ეს პარაზიტები პათოგენურნი არიან ლარვობის სტადიაშიც. მიგრაციისას, ისინი აზიანებენ 

ქსოვილებს, და  წვრილ სისხლძარღვებს, რაც იწვევს სისხლჩაქცევებს. ლარვების 

ცხოველქმედების პროდუქტები იწვევენ ალერგიულ მოვლენებს, რაც კლინიკურად მძიმე 

ფორმით ვლინდება. ლარვები აზიანებენ ნაწლავების ლორწოვან გარსს, რაც ხელს უწყობს 

ნაწლავური მიკროფლორის შეჭრას ორგანიზმში, მათ შორის პათოგენური მიკროფლორისა. 

ღვიძლში შეჭრილი ლარვები აზიანებენ მის უჯრედისს, რასაც ნეკროზული პროცესების 

განვითარება მოჰყვება. ასევე, ისინი მექანიკურად აზიანებენ ფილტვის სისხლძარღვებს, 

პარენქიმას, რის შედეგადაც ვითარდება ასკარიდოზული პნევმონია. 

კლინიკური ნიშნები: სხეულის ტემპერატურა იმატებს 41,50-მდე, მადა ქვეითდება, 

სუნთქვა გახშირებულია, ცხოველი ახველებს, მოუსვენრადაა. ეს ნიშნები გრძელდება 6-15 

დღემდე. მეძუძურ გოჭებს აღენიშნებათ საჭმლის მომნელებელი ფუნქციის მოშლა, ღებინება, 

ძლიერი ქოშინი, დაკნინება, გაძლიერებული ნერწყვის დენა. წვანან ქვეშსაფენში ჩაფლულნი, 

ეწყებათ კრუნჩხვა, უხშირდებათ სუნთქვა, უწითლდებათ კანი და თვალები ფართოდ აქვთ 

გახელილი. შეტევა გრძელდება ერთ-ორ წუთს. ცხოველი ერთხანს გაუნძრევლად წევს, შემდეგ კი 

გაჭირვებით დგება და ბარბაცებს. ალერგიის შედეგად, კანზე შესაძლოა გაჩნდეს გამონაყარი, 

ჭინჭრის ციება, მარცვლისოდება, ან უფრო დიდი ბუშტულები, რომელთაგანაც შემდეგ 

წარმოიქმნება შავი ფერის სარტყლით შემოფარგლული ქერცლი. 

მოზრდილ ღორებში კლინიკური ნიშნები, ასეთი სახით გამოხატული არ გვხვდება. 

პათანატომიური ცვლილებები: თუ გაკვეთისას, ლარვები მიგრაციის პერიოდში არიან, 

მაშინ მათ ნახულობენ ლიმფურ კვანძებში, ღვიძლსა და ფილტვებში. დამახასიათებელი ნიშანია 

ღვიძლზე 2-5 მმ. დიამეტრის მქონე თეთრი ლაქების არსებობა. 

დიაგნოზი ცხოველის სიცოცხლეში ისმება კოპროლოგიური გამოკვლევის საფუძველზე. 2 

თვემდე მოზარდეულის კოპროლოგიური გამოკვლევა არ არის რეკომენდებული, რადგან ამ 

დროისათვის მდედრი ასკარიდები ჯერ კიდევ არ არიან სქესობრივად მომწიფებულნი და არ 

გამოყოფენ კვერცხებს. ასკარიდოზის ადრეული დიაგნოსტიკა შესაძლებელია მხოლოდ 

იმუნობიოლოგიური გამოკვლევის საფუძველზე, რაც შემდეგნაირად ხდება: ასკარიდებისგან 

დამზადებული ანტიგენის 1%-იანი ხსნარი შეყავთ კანში, ყურის მიდამოში. თუ გოჭი 

დაინვაზირებულია, მის კანზე, ინექციის ადგილას, ჩნდება მუქი წითელი რკალი, რომელიც 

რჩება 30-40 წუთის განმავლობაში, შემდეგ კი ქრება. რკალის შეფერილობის, სიდიდის  და 

ინტენსიურობის მიხედვით, შეგვიძლია განვსაზღვროთ დაინვაზირების ინტენსივობა. 

დიაგნოზი სიკვდილის შემდეგ ისმება ნაწლავებში ასკარიდების აღმოჩენის საფუძველზე, 

აგრეთვე ფილტვისა და ღვიძლის დაქუცმაცებულ ქსოვილში ასკარიდების ლარვების აღმოჩენით. 
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მკურნალობა: იყენებენ პრეპარატ პიპერაზინს, ნილვერმს, პანაკურს და სხვა 

ანტიჰელმინთურ საშუალებებს. პიპერაზინის პრეპარატებიდან იყენებენ როგორც პიპერაზინის 

ჰექსაჰიდრატს, ისე მის მარილებს: ადიპინატს, ფოსფატს, სულფატს, რომელთაც უნიშნავენ 

დღეში ორჯერ, დილას და საღამოს საკვებთან ერთად, ჯგუფური მეთოდით, წინასწარი მშიერი 

დიეტის დაცვის გარეშე. დოზები შემდეგია: მოზარდეულისთვის 50კგ-მდე - 0,3გ/კგ-ზე, ხოლო 

ღორებს 50კგ-ზე მეტი წონით - 15 გრამი ერთ ცხოველზე. პრეპარატს ურევენ რაციონით 

განსაზღვრული ულუფის ნახევარში, რათა ჯეროვნად მოხდეს ცხოველის მიერ მისი ათვისება. 

მოზარდეულისთვის რეკომენდებულია რძის ან შრატის დამატება. დეჰელმინთიზაციამდე და 

მის შემდეგ, დარწყულება შეზღუდული არ არის. დასუსტებულ გოჭებს გამოაცალკევებენ და 

დეჰელმინთიზაციას უტარებენ ჯგუფურად (ჯგუფში30 გოჭი მაქსიმუმია). 

ნილვერმს იყენებენ დოზით 0,007გ/კგ-ზე, ან ნილვერმის 1%-იანი კონცენტრაციის 

სამკურნალო-პროფილაქტიკურ პრემიქსებს ყოველდღიურად, ხუთი დღის განმავლობაში, 

საკვებთან შერეულს, ჯგუფური მეთოდით. რეკომენდებულია 10კგ. პრემიქსის შერევა ერთ ტონა 

კომბინირებულ საკვებთან. 

პანაკურს იყენებენ საკვებთან შერეულს, დოზით 0,015გ/კგ-ზე, ორჯერად, ერთი დღის 

განმავლობაში. 

პროფილაქტიკა და ბრძოლის ღონისძიებანი: ღორის ასკარიდოზის მიმართ 

არაკეთილსაიმედო მეურნეობებში ყოველწლიურად ატარებენ გეგმურ პროფილაქტიკურ 

დეჰელმინთიზაციებს. 

რეპროდუქტორულ და სანაშენე მეურნეობებში, ქუბების დეჰელმინთიზაცია ხდება ერთი 

თვით ადრე გოჭების დაყრამდე, გაზაფხულზე - ბანაკებში გადაყვანამდე და შემოდგომით - 

ბაგურ კვებაზე დაყენებამდე. აპრილ-დეკემბერში მოზარდეულის დეჰელმინთიზაციას 

პიპერაზინით  ახდენენ  პირველად 35-40 დღის ასაკში, ხოლო მეორედ და მესამედ შესაბამისად - 

50-55 და 90 დღის ასაკში. დეკემბრიდან აპრილამდე ტარდება მოზარდეულის ორი 

დეჰელმინთიზაცია, 50-55 დღის და 90 დღის ასაკში. 

გასასუქებელ მეურნეობებში, აუცილებელია, შემოყვანილი ღორების კოპროლოგიური 

გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში მათი დეჰელმინთიზაცია. ყოველი 

დეჰელმინთიზაციის შემდეგ, აგრეთვე გოჭების დაყრის, გამოსაზრდელი სულადობის 

დაკომპლექტებისა და დოლფარების დატვირთვის წინ, საჭიროა განხორციელდეს შენობების 

დეზინვაზია  მწვავე ნატრიუმის, ან კალიუმის ცხელი ხსნარებით, ახლად ჩამქრალი კირის 10-

20%-იანი ცხელი ემულსიით. სავალდებულოა ნაკელის ყოველდღიურად გატანა ნაკელსაცავებში, 

ან ცხოველებისთვის მიუწვდომელ, შემორაგულ ტერიტორიებზე, მათი ბიოთერმული 
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გაუვნებლობისთვის. ფერმისპირა ტერიტორიები, სეირანები, გულდასმით გასუფთავების 

შემდეგ უნდა გადაიხნას, მოსწორდეს სატკეპნი საშუალებებით და დაეყაროს მასზე კირი. 

სადგომების, საკვებურების, სარწყულებლების და  მოვლის სხვა საგნების მექანიკური 

დასუფთავება და გაუვნებლობა სადეზინვაზიო საშუალებებით, უზრუნველყოფს ასკარიდას 

კვერცხების გავრცელებისა და შესაბამისად, ღორების დაინვაზირების მკვეთრ შემცირებას ან 

სრულიად გაქრობას. 

 

ფრინველის ასკარიდიოზი 
 

ფრინველის ასკარიდიოზის გამომწვევია ნემატოდა Ascaridia galli. პარაზიტობს წვრილ 

ნაწლავებში. ავადდება ქათამი, ინდაური, ბატი, ციცარი, ფარშევანგი, ხოხობი, როჭო და სხვა 

ფრინველი. 

დაავადების აღმძვრელი, ასკარიდია, მოყვითალო-მოთეთრო ფერის ნემატოდაა. მამრის 

სხეულის სიგრძე 25-70 მმ-ია, ხოლო მდედრი ასკარიდიასი - 65-110მმ. ასკარიდიას კვერცხი 

ოვალური ფორმისაა. 

მდედრი ასკარიდია ნაწლავში გამოყოფს კვერცხებს, რომლებიც ფეკალთან ერთად 

გამოიყოფა გარემოში, სადაც სათანადო ტემპერატურისა და ტენიანობის პირობებში, 15-20 დღეში 

ვითარდება ინვაზიური ლარვები. ფრინველის დაინვაზირება ხდება საკვებთან, ან წყალთან 

ერთად, ინვაზიური კვერცხების გადაყლაპვისას. ფრინველის კუჭში ასკარიდიას კვერცხები 

იშლება და გამოთავისუფლებული ლარვები გადაინაცვლებენ ნაწლავის ხაოებში, სადაც 9 

დღემდე რჩებიან. შემდეგ კი იჭრებიან ლორწოვანი გარსის სიღრმეში. მე-18 დღეს,   ახალგაზრდა 

ასკარიდიები გამოდიან ნაწლავის სანათურში. ისინი უკვე ჩამოყალიბებული პარაზიტები არიან. 

ფრინველის ორგანიზმში შეჭრიდან სქესმწიფე ინდივიდად ჩამოყალიბებამდე, მათ სჭირდებათ 

28-56 დღე. ასკარიდიების სიცოცხლის ხანგრძლივობა 9-14 თვეა. 

ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები.  ძირითადად ავადდებიან წიწილები და მოზარდეული 

8-10 თვის ასაკამდე. მოზრდილი ფრინველები პარაზიტმტარებლები არიან. ფრინველის 

დაინვაზირება შესაძლებელია წელიწადის ყველა დროს, თუმცა უფრო ინტენსიურად - თბილ, 

ნესტიან სეზონში. დაავადების გავრცელებაზე დიდ გავლენას ახდენს ის, თუ როგორი სისტემით 

ვინახავთ ფრინველებს. გალიური შენახვის პირობებში, დაინვაზირება პრაქტიკულად 

გამორიცხულია. 

  ფრინველის ორგანიზმზე ასკარიდიების პათოგენური მოქმედება გამოიხატება პირველ 

რიგში ნაწლავის ლორწოვანი გარსისა და ჯირკვლების მექანიკური დაზიანებით. ასკარიდიები 

აზიანებენ ნაწლავის ხაოებს, რაც განაპირობებს სისხლჩაქცევებს და ანთებითი პროცესების 
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წარმოშობას. დიდი ოდენობით დაგროვილ ასკარიდიებს, შეუძლიათ ნაწლავის სანათურის 

დაცობა და ნაწლავის კედლის გასკდომა. დაავადებული ფრინველის ორგანიზმში იშლება 

ვიტამინური ციკლი, ვითარდება A ჰიპოვიტამინოზი, რაც იწვევს ორგანიზმის საერთო 

მდგომარეობის დაქვეითებას და დაავადებების მიმართ წინააღმდეგობის გაწევის უნარის 

დაკარგვას.  

კლინიკური ნიშნები: კლინიკური ნიშნების გამოვლენა ხდება ფრინველის 

დაინვაზირებიდან 7-10 დღის შემდეგ. ფრინველი მოთენთილი და დაუძლურებულია,  ნაკლებს 

მოძრაობს, ფრთებდაშვებული ზის. ხილული ლორწოვანი გარსები და ბიბილო ანემიურია. 

შესაძლებელია განვითარდეს ყაბზობა, რომელიც შემდეგ ფაღარათით იცვლება. ნისკარტიდან 

მოსდის ლორწოვანი გამონადენი. წიწილები ჩამორჩებიან ზრდაში. 

პათანატომიური ცვლილებები: პათანატომიური ცვლილებების ნახვა, დაინვაზირებიდან 

უკვე მე-4, მე-5 დღესაა შესაძლებელი. ნაწლავები გაგანიერებულია, ნაწლავის ლორწოვანი 

გარსები შეშუპებული, ჰიპერემული, ზოგჯერ სისხლჩაქცევებით. ჩოჩხის კუნთებსა და 

პარენქიმულ ორგანოებში ატროფიაა, ღვიძლში განვითარებულია შეგუბებითი მოვლენები. 

ძლიერი დაინვაზირების დროს, შესაძლებელია ნაწლავის კედლის გასკდომა. ასკარიდიების 

ნახვა ზოგჯერ კვერცხშიც შეიძლება. სავარაუდოდ, აქ ისინი ხვდებიან მაშინ, როცა ხდება 

კვერცხის ფორმირება და ასკარიდიები, ამ დროს, ნაწლავიდან კლოაკის გავლით 

გადაინაცვლებენ კვერცხსავალში. 

დიაგნოზი: ფრინველის სიცოცხლეში ისმება კლინიკური ნიშნებისა და კოპროლოგიური 

გამოკვლევის საფუძველზე. 

მკურნალობა: ასკარიდიოზის სამკურნალოდ გამოიყენება პიპერაზინის ჰიდრატი, ან მისი 

მარილები (სულფატი,ადიპინატი,ფოსფატი), რომელსაც ფრინველებს აძლევენ ჯგუფური 

მეთოდით, საკვებთან ერთად, დილით, უზმოზე. ერთჯერადი დოზებია: 2-3 თვის 

წიწილებისთვისა 0,1 გრამი, მოზარდეულისთვის 4 თვის ასაკიდან და მოზრდილი 

ფრინველისთვის - 0,25 გრამი ერთ ფრთაზე, ორი დღის განმავლობაში. 

ასევე, სამკურნალოდ უნიშნავენ ნილვერმს, დოზით 0,04 გ/კგ -ზე, ერთჯერადად, დანამულ 

საკვებთან ერთად, რომელსაც უმატებენ რძეს, ხორცის ნახარშს, ან დაკეპილ ბალახს. 

თავდაპირველად პრეპარატს ხსნიან წყალში, რომლითაც ნამავენ ჩვეულებრივი საკვები ულუფის 

დოზის  ნახევარს. 

პროფილაქტიკა და ბრძოლის ღონისძიებები: რეკომენდებულია მოზარდეულის 

იზოლირებულად გაზრდა. გამოყენებული უნდა იქნას ის ტერიტორია, სადაც წინა წელს არ 

იმყოფებოდა ასკარიდიოზით დაავადებული ფრინველი. 
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ასკარიდიოზის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, რეგულარულად უნდა 

განხორციელდეს ზოგადსანიტარული ღონისძიებები. სადედე გუნდში მოზარდეულის 

გადაყვანამდე, შენობებსა და სეირანებს გულდასმით ასუფთავებენ და ატარებენ დეზინვაზიას 

ქსილონაფტის 5%-იანი ხსნარით, ან რომელიმე ანტიჰელმინთური საშუალებით. 

ბოლო წლებში ასკარიდიოზთან საბრძოლველად ტარდება ქიმიოპროფილაქტიკაც. ამ 

მიზნით გამოიყენება ფენოთიაზინი და პიპერაზინი. ფენოთიაზინს აძლევენ ფრინველს 

ყოველდღიურად, საკვებთან ერთად, 0,2-0,3 გ/კგ. ჯგუფური კვების მეთოდით, 25-35  დღის 

განმავლობაში. შესაძლებელია ფენოთიაზინისა და პიპერაზინის ნაზავის გამოყენებაც. 

 

ტრიქინელოზი 

 

ტრიქინელოზი არის მწვავე, ან ქრონიკული ფორმით მიმდინარე, მკვეთრი ალერგიული 

მოვლენებით გამოხატული ზოოანთროპოზოონოზური დაავადება, რომლის აღმძვრელია 

Trichinella spiralis . 

ზრდასრული ტრიქინელები პარაზიტობენ ცხოველებისა და ადამიანების წვრილ 

ნაწლავებში, ხოლო მათი ლარვული ფორმები - კუნთებში. 

ტრიქინელოზით უფრო ხშირად ავადდებიან ღორები, ძაღლები, მგლები, მელიები, კატები, 

ვირთხები, თაგვები. დაავადების ამთვისებელია ასევე გარეული ღორი, მაჩვი, წაულა, სიასამური, 

ზღარბი, დათვი, ვეფხვი და სხვა გარეული ხორცისმჭამელი ცხოველები. ტრიქინელოზით 

გამოწვეული   ეკონომიკური  ზიანი ძალიან დიდია, რადგან მისი გამოვლინების შემთხვევაში, არ 

აქვს მნიშვნელობა დაინვაზირების ინტენსივობას, ერთი ცალი ლარვის აღმოჩენის შემთხვევაშიც 

კი მთლიანი ტანხორცი უნდა განადგურდეს. ეს ჰელმინთოზი დიდ საფრთხეს უქმნის ადამიანის 

ჯანმრთელობას, რადგან ადამიანი მძიმე ფორმით ავადდება და მკურნალობის არარსებობის 

შემთხვევაში, არ არის გამორიცხული სიკვდილიც. 

ტრიქინელები მიეკუთვნებიან ნემატოდებს. მათი ზომა საკმაოდ მცირეა. მამრების 

სხეულის სიგრძე 1,4-1,6 მმ-ია, ხოლო მდედრი ტრიქინელას სხეულის სიგრძე 3-4 მმ. 

ტრიქინელები ცოცხლადმშობი პარაზიტებია. 

ტრიქინელოზის დროს, ერთი და იგივე ცხოველი არის ამ დაავადების ჯერ დეფინიტური 

(ნაწლავის ტრიქინელები), შემდეგ კი შუალედური (კუნთის ტრიქინელები) მასპინძელი.  

ცხოველის დაინვაზირება ხდება ტრიქინელას ცოცხალი ლარვების შემცველი ხორცის შეჭმით. 

ლარვები ერთგვარ კაფსულებშია მოთავსებული. კუჭში კაფსულა იშლება, მისგან 

გამოთავისუფლდება 1მმ-მდე სიგრძის ლარვა, რომელიც შეჩერდება თორმეტგოჯა ნაწლავში და 

30-40 საათის შემდეგ ჩამოყალიბდება ზრდასრულ ინდივიდად. მდედრები შეიჭრებიან ნაწლავის 
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ლორწოვან გარსში, განაყოფიერდებიან და უკვე დაინვაზირებიდან მეოთხე დღეს, შობენ 

ცოცხალ, 1,2 მმ-მდე სიგრძის ლარვაას, რომლებიც შეიჭრებიან ჯერ ლიმფურ, შემდეგ სისხლის 

მიმოქცევის სისტემაში და ასე ვრცელდებიან მთელ ორგანიზმში. ჩერდებიან განივზოლიან 

კუნთებში, იზრდებიან, სპირალის სახით იხვევიან (განიცდიან სპირალიზაციას) და 

დაინვაზირებიდან 17-18 დღის შემდეგ აღწევენ ინვაზიურ სტადიას. მომდევნო 4-12 კვირის 

განმავლობაში, ლარვების გარშემო ყალიბდება კაფსულები, რომლებიც 6 თვის შემდეგ 

ჩაიკირებიან. მთელი ეს პროცესი მიმდინარეობს 15-16 თვის განმავლობაში. 

ტრიქინელას ლარვები არ გვხვდება  გულის კუნთში, ამ კუნთის  თავისებური აგებულების 

გამო, თუმცა განივზოლიან კუნთებში, ინკაფსულირებული სახით, სიცოცხლის უნარს 

ინარჩუნებენ 25 წლის განმავლობაში. მდედრი ინდივიდები ნაწლავში რჩებიან რვა კვირის 

განმავლობაში, ხოლო შემდეგ იხოცებიან. რაც შეეხებათ მამრებს, ისინი განაყოფიერების შემდეგ 

კვდებიან. 

ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები: ტრიქინელოზი ყველგანაა გავრცელებული. ღორების 

დაინვაზირება ხდება ტრიქინელებით დაინვაზირებული ცხოველის ლეშების, თაგვების, კატის  

ხორცის ანარჩენების შეჭმის შედეგად. ადამიანი ავადდება ტრიქინელას ლარვებით 

დაინვაზირებული ღორის ხორცის, ან ნანადირევის საკვებად მიღების შემდეგ. 

კუნთში ინკაფსულირებული ტრიქინელები ძალიან გამძლენი არიან გარემო ფაქტორების 

მიმართ. ლპობად ხორცში ისინი ინვაზიურ თვისებას ინარჩუნებენ 4 თვის განმავლობაში. 

ხანგრძლივად ძლებენ -100 ტემპერატურაზე. სუსტად დამარილება მათ ლარვებს ვერაფერს 

აკლებს. როცა ტემპერატურა -300-ია, ისინი სიცოცხლისუნარიანნი რჩებიან 52-64 საათის 

განმავლობაში. 

პათოგენეზი: მიგრაციის პროცესში, ტრიქინელას ლარვები აზიანებენ ქსოვილებს, იწვევენ 

სისხლდენას, მათი ცხოველქმედების პროდუქტები იწვევს ორგანიზმის მოწამვლას. პათოგენურ 

ზემოქმედებას ახდენენ მოზრდილი ტრიქინელებიც, რომლებიც არღვევენ ნაწლავის გარსის 

მთლიანობას, რითაც ხელს უწყობენ ორგანიზმში პათოგენური მიკროფლორის შეჭრას. 

კლინიკური ნიშნები: ტრიქინელოზს ღორებში არ აქვს მკვეთრად გამოხატული 

კლინიკური ნიშნები. შეინიშნება მხოლოდ ხანმოკლე ტემპერატურის მომატება, სუნთქვის 

გახშირება, კუნთების ტკივილი, კანის ქავილი, კანკალი, ზოგჯერ კი ფაღარათი და პირღებინება. 

თანდათანობით  ეს ყველა ნიშანი ქრება. 

პათანატომიური ცვლილებები: შეინიშნება კუნთოვანი ბოჭკოების აგებულების 

ცვლილება. კაფსულების განთავსების ადგილებში ბოჭკოები გაფართოებულია და აქვთ 

თითისტარისებური ფორმა. განივზოლიანობა ქრება, კუნთოვანი ბოჭკოები იშლება და 

მარცვლოვან მასად გადაიქცევა. ძლიერი დაინვაზირების დროს, ჩონჩხის კუნთებში შეიმჩნევა 
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მცირე ზომის, მოთეთრო ფერის გამკვრივებები, რომლებიც წარმოადგენენ ტრიქინელას 

ლარვებშემცველ კაფსულებს. 

ტრიქინელას ლარვების ლოკალიზაციის ძირითადი ადგილებია: დიაფრაგმის ფეხები, ენა, 

ხორხი, ნეკნთაშუა არე, მკერდის კუნთები, იშვიათად პარენქიმული ორგანოები და ენის 

კუნთოვანი შრე. 

დიაგნოზი: ცხოველის სიცოცხლეში დიაგნოზი შეიძლება დაისვას იმუნოლოგიური 

მეთოდით, თუმცა სავეტერინარო პრაქტიკაში ამ მეთოდმა ვერ ჰპოვა გავრცელება. 

დაკვლის შემდგომ დიაგნოზს ადგენენ ტრიქინელოსკოპიის მეთოდით: დიაფრაგმის 

ფეხებიდან, მაკრატლის მეშვეობით ამოჭრილ, შვრიის მარცვლის ხელა 24 ანათალს, ჭყლეტენ 

კომპრესორიუმის მეშვეობით და იკვლევენ მიკროსკოპით. 

პროფილაქტიკა და მასთან ბრძოლა: ტრიქინელებით ადამიანის დაინვაზირების თავიდან 

ასაცილებლად, სავალდებულოა, ღორის ყველა ტანხორცის, ასევე ნანადირევის გამოკვლევა. 

ერთი ტრიქინელას აღმოჩენის შემთხვევაშიც კი ხორციც და სუბპროდუქტებიც იგზავნება 

საუტილიზაციოდ.  

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მღრღნელების საწინააღმდეგო 

ღონისძიებათა ჩატარებას (დერატიზაციას). მღრღნელების ლეშები აუცილებლად უნდა დაიწვას. 

დაუშვებელია გაუვნებლობის გარეშე, სასაკლაოს ანარჩენების სხვა ცხოველებისთვის (ძაღლები 

კატები, ღორები) საკვებად მიცემა. ღორები თავისუფლად არ უნდა გაუშვას მოსახლეობამ 

დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე. 

 

 

 

. 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის თელაზიოზი 
 
თელაზიოზის გამომწვევია ნემატოდა Thelazia rhodesi და Thelazia gulosa. თელაზიები 

ლოკალიზობენ კონიუნქტივალურ პარკში, ან საცრემლე სადინარსა და ცხვირ-ცრემლის არხში. 

        ისინი მცირე ზომის, 21მმ -მდე სიგრძის პარაზიტები არიან. მიეკუთვნებიან ბიონემატოდების 

ჯგუფს, ანუ საჭიროებენ შუალედურ მასპინძელს. მათი შუალედური მასპინძლები საძოვრის 

ბუზებია. არიან ცოცხლად მშობები.  მდედრი თელაზიები შობენ დიდი რაოდენობით მოძრავ 

ლარვებს, რომლებიც ხვდებიან ცხოველის თვალის არეში, ცრემლის ნაკადში, სადაც მათ ბუზები 

ყლაპავენ. შუალედური მასპინძლის, ანუ ბუზების ორგანიზმში, ლარვები 3-4 კვირაში აღწევენ 

ინვაზიურ სტადიას, რის შემდეგაც გადადიან ბუზის ხორთუმში. როცა ბუზი ცხოველის თვალის 
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მიდამოში იმყოფება, ინვაზიური ლარვები გამოდიან ხორთუმიდან და გადაინაცვლებენ 

კონიუნქტივალურ პარკში, სადაც 15-20 დღეში ამთავრებენ ზრდა-განვითარებას. თვალის 

მოდამოში ისინი რამოდენიმე თვეს ცოცხლობენ. 

    ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები: თელაზიოზით დაავადება ცხოველებში, შეინიშნება 

ზაფხულობით, ივნის-აგვისტოში. ცხოველები ინვაზირდებიან საძოვარზე, ან დასარწყულებელ 

ადგილებში  შუალედურ მასპინძლებთან კონტაქტის დროს. 

 პათოგენეზი: თელაზიები მექანიკურად აზიანებენ კონიუნქტივას და რქოვანას, რის შემდეგაც 

თვალში იჭრება მიკროფლორა და ვითარდება სეროზული ან ჩირქოვანი კონიუნქტივიტი. 

დაზიანებული რქოვანა იმღვრევა, ქუთუთოები ისე სივდება, რომ მთლიანად იხურება თვალი. 

რქოვანაზე ვითარდება ეროზიები. შესაძლოა მოხდეს რქოვანას გახვრეტაც. ანთებითი პროცესების 

გამო, შემღვრეულ რქოვანაში ჩნდება მრგვალი, ან ოვალური წყლული. დროთა განმავლობაში 

რქოვანა ხორცდება, დიფუზური შემღვრევაც იფანტება და თვალი ნორმალურ შესახედაობას 

იძენს. ყოფილი წყლულის ადგილას ჩნდება სხვადასხვა სიდიდის თეთრი ლაქა. 

კლინიკური ნიშნები: დამახასიათებელია ცრემლდენა, სინათლის შიში, კონიუნქტივის გაწითლება 

და შესიება, ქუთუთოების შეშუპება. უყურადღებობის შემთხვევაში - კერატიტი, წყლულები 

რქოვანაზე, ლიბრი. ჩვეულებრივ, დაავადება 1-2 თვეს გრძელდება. მისი მძიმე ფორმა გვხვდება 

მოზარდეულში (4 თვის და მეტი ასაკი). ცხოველი წუხს, აქნევს თავს. აღინიშნება მადის 

დაქვეითება და წველადობის შემცირება, თუმცა ზოგჯერ ძლიერი დაინვაზირებისასაც კი 

დაავადების სიმპტომები არ აღინიშნება. 

  პათანატომიური ცვლილებები: ცვლილებებია თვალზე: განვითარებულია კონიუნქტივიტი, 

კერატიტი, რქოვანა შემღვრეულია, მასზე არის წყლულები. 

 დიაგნოზი: დგინდება კლინიკური ნიშნებისა და კონიუნქტივალური არედან ჩამონარეცხის 

გამოკვლევით. 

მკურნალობა: რეკომენდებულია თვალის გამობანა სპეციალური ხსნარებით, როგორიცაა: ბორის 

მჟავას 2-3%-იანი ხსნარი, ლიზოლის 3%-იანი ემულსია, იქთიოლის 3%-იანი ემულსია, 38-390--მდე 

შემთბარი იოდის წყალხსნარი (კრისტალური იოდი 1 გრამი, კალიუმის იოდიდი 2 გრამი, 

გადადუღებული წყალი 2 ლიტრი). აღნიშნული სამკურნალო საშუალებები ცხოველის 

თვალბუდეში შეჰყავთ რბილი ბოლოს მქონე საშხეფით. მკურნალობა სამჯერადია, 2-3 დღის 

ინტერვალით. 

  პროფილაქტიკა და ბრძოლის ღნისძიებანი: საჭიროა მთლიანი სულადობის პროფილაქტიკური 

დეჰელმინთიზაცია ბაგური შენახვის პერიოდში, ან გაზაფხულზე, საძოვრის ბუზების 

გამოჩენამდე, ამის შემდეგ სულადობის დამუშავება ხდება ყოველი 7-8 დღის შემდეგ. 
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ცერებრალური ცენუროზი (რეტი) 

         ცენუროზი ძირითადად წვრილფეხა პირუტყვის დაავადებაა. ავადდებიან ცხვრები და თხები.  

დაავადების გამომწვევია Coenurus cerebralis ლარვული ფორმა, რომელიც მიეკუთვნება 

ცესტოდებს. ავადდება მსხვილფეხა პირუტყვიც, იშვიათად ღორი, ცხენი, გარეული მცოხნავი 

ცხოველები. ძალზე იშვიათად ავადდება ადამიანიც. ცენურუსის ბუშტები ლოკალიზობენ თავის, 

იშვიათად კი ზურგის ტვინში. მისი ზრდასრული ფორმა Multiceps multiceps  პარაზიტობს 

ძაღლის, მგლის, ტურას, მელას წვრილ ნაწლავებში. ცენუროზით გამოწვეული ეკონომიკური 

ზარალი გამოიხატება ცხვრის სულადობის მასობრივი გაწყდომით და დაავადებული ცხოველების 

იძულებითი დაკვლით. დაავადებული ცხოველები ძალიან კახექსიურნი არიან, რის გამოც, 

როგორც წესი,  მათი ტანხორცი იგზავნება უტილიზაციაში. 

         აღმძვრელი ცენურუსი არის გამჭვირვალე, სითხით სავსე, მრგვალი, ან ოვალური ფორმის 

ბუშტი, რომლის ზომები მერყეობს იმის მიხედვით, თუ სად ლოკალიზობს იგი. ბუშტი შეიძლება 

იყოს მუხუდოს მარცვლის ოდენობიდან 10-15 სმ-მდე. გარედან დაფარულია გამჭვირვალე, 

ქიტინიზებული გარსით. სითხეში შესაძლებელია შიდა გარსზე მიმაგრებული სკოლექსების 

დანახვა, რომელთა რაოდენობა მერყეობს რამდენიმე ათეულიდან რამდენიმე ასეულამდე. 

  დაავადების აღმძვრელის ნაწლავური ფორმა Multiceps multiceps,  ერთ მეტრამდე სიგრძის 

ცესტოდაა და შედგება 200-250 პროგლოტიდისგან. 

         დეფინიტური მასპინძელი (ძირითადად ძაღლი), ექსკრემენტებთან ერთად გამოყოფს 

მომწიფებულ პროგლოტიდებს. აღმძვრელის კვერცხები, რომლებიც ძალზე გამძლენი არიან 

გარემო პირობების მიმართ და დიდხანს ინარჩუნებენ სიცოცხლისუნარიანობას, ხვდებიან 

საძოვარზე, წყალში, საკვებურებში, ქვეშსაფენზე. შუალედური მასპინძლის (ძირითადად ცხვრის) 

დაინვაზირება ხდება საძოვარზე, ან სადგომში, საკვებთან, ან წყალთან ერთად კვერცხების 

გადაყლაპვის შემდეგ. ცხოველის ნაწლავებში ონკოსფერები გამოთავისუფლდებიან და 

შეიჭრებიან ნაწლავის კედლების სისხლძარღვებში. შემდეგ სისხლის გზით მიაღწევენ თავის და 

ზურგის ტვინს, სადაც ჩაიბუდებენ, მიიღებენ ბუშტის ფორმას და იწყებენ ზრდას. ცხვრის 

დაინვაზირებიდან დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ, ბუშტში იწყება სკოლექსების ფორმირება,  

ხოლო  სამი თვის შემდეგ,  ბუშტი უკვე ინვაზიურია. 

    ძაღლი, მგელი, ტურა და მელა ავადდებიან ცენურუსებით  დაინვაზირებული ცხვრის, ან სხვა 

შუალედური მასპინძლების თავის ტვინის შეჭმის შედეგად. მათ ნაწლავებში იმდენი 

მულტიცეფსი ვითარდება, რამდენი სკოლექსიც იყო ბუშტში. ძაღლის ორგანიზმში პარაზიტი 

სქესობრივ სიმწიფეს აღწევს 40-45 დღის შემდეგ, ხოლო პარაზიტის სიცოცხლის ხანგრძლივობა 

საშუალოდ 6-8 თვეა. უნდა აღინიშნოს, რომ ლეკვების ორგანიზმში მულტიცეფსები უფრო 

სწრაფად ვითარდებიან. 
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  ეპიზოოტიური მონაცემები: ეს დაავადება საქართველოში ფართოდაა გავრცელებული. უფრო 

ხშირად ავადდებიან 2 წლამდე ასაკის ცხვრები. ცხოველები წლის ნებისმიერ დროს შეიძლება 

დაავადდნენ. მიზეზი პარაზიტის კვერცხების გამძლეობაა გარემო პირობების მიმართ, თუმცა 

ძალიან მაღალ ტემპერატურას ცუდად უძლებენ. დაავადების ძირითადი წყარო არის ძაღლი, 

რომელიც მუდამ არის ცხვრის ფარასთან. გარეული ცხოველების როლი უმნიშვნელოა.  

დაავადების გავრცელება დიდად არის დამოკიდებული ცხოველის მოვლა-შენახვის პირობებზე. 

  პათოგენეზი: პარაზიტის ზემოქმედება ცხოველის ორგანიზმზე ვლინდება მაშინვე, როგორც კი  

შეიჭრება ცხოველის ნაწლავის კედელში. მიგრაციისას, აღმძვრელის ჩანასახოვანი ფორმები, 

ტრავმას აყენებენ და აზიანებენ ტვინის უჯრედებს, იწვევენ ანთებით პროცესებს და მენინგო-

ენცეფალიტის მოვლენებს. რაც უფრო იზრდება ჩანასახი, მისი მიგრაცია ნელდება და ბოლოს 

წყდება. ამ დროს, თითქოს ცხოველი გარკვეული პერიოდის მანძილზე ჯანსაღად გამოიყურება, 

მაგრამ ბუშტი ზომაში გაზრდასთან პარალელურად, აწვება ტვინს და იწვევს მის ანემიას  და 

ატროფიას, ასევე შეგუბებით მოვლენებს თვალის ფსკერზე. ატროფიული პროცესი ტვინში 

ძლიერდება, რაც იწვევს ნერვული სისტემის ცვლილებებს: ირღვევა სტატიკური და 

ლოკომოტორული ფუნქციები, ჩნდება კრუნჩხვითი მოვლენები,  მატულობს ქალასშიდა წნევა. ეს 

ყველაფერი რთულდება ტოქსიკური ზემოქმედებითაც. თუ ბუშტის ლოკალიზაციის ადგილი 

ტვინის ზედაპირია, ბუშტის ზეწოლით თავის ქალას ძვლებიც კი განიცდიან ატროფიას. 

კლინიკური ნიშნები: დამოკიდებულია ბუშტის ლოკალიზაციის ადგილზე, ტვინში 

განვითარებული ცვლილებების ხარისხზე, ბუშტების რაოდენობაზე, მათ ზომაზე, ასევე 

ცხოველის ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაზე. ამიტომ ცენუროზის გამოვლინება განსხვავებულია 

და პარაზიტის ბიოლოგიიდან გამომდინარე სამი სტადიით ხასიათდება: 

პირველი სტადია განპირობებულია ცხოველის ნაწლავიდან ტვინში ონკოსფერების მიგრაციით. ამ 

დროს ცხვარი მოდუნებული ან პირიქით, აგზნებულია. აქვს შიში, კანკალი, უმიზნო მკვეთრი 

მოძრაობები. თვალის ლორწოვანი გარსი ჰიპერემულია. ზოგჯერ დაავადების გამოვლინებიდან 

მე-4 მე-5 დღეს ცხვარი კვდება 

  მეორე სტადია განისაზღვრება ცენურუსის ბუშტის ფორმირებით და ზრდის ნელი ტემპით, რაც 

2-6 თვეს გრძელდება. ამ დროს ცხოველი ჯანმრთელად გამოიყურება და კლინიკური ნიშნები არ 

შეიმჩნევა. 

მესამე სტადიაზე ცხოველის საერთო მდგომარეობა გაუარესებულია, დამძიმებულია. ცხოველი არ 

ჭამს, მოულოდნელად ჩერდება, ხანგრძლივად დგას თავჩაქინდრული, თავით ებჯინება რაიმე 

საგანს, გაღიზიანებაზე არ რეაგირებს, ხშირად წრიულად მოძრაობს, ერღვევა მოძრაობის 

კოორდინაცია. თავს უკან გადააგდებს, წინ გარბის, ან უკან იხევს, ემართება კრუნჩხვები. 

ნაწილობრივ, ან მთლიანად კარგავს მხედველობას. შემდეგ სუსტდება და უმეტესად წევს. ასეთი 
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მდგომარეობა შეიძლება გაგრძელდეს 1-2 თვეს და საბოლოოდ ცხოველი კვდება. ასეთი კლინიკა 

ძირითადად არის მაშინ, როცა თავის ტვინში მხოლოდ ერთი ბუშტია. თუ ტვინში რამოდენიმე 

ბუშტია ლოკალიზებული, კლინიკა სხვანაირია. 

ზურგის ტვინის დაზიანების დროს, ცხვარი ბარბაცით დადის, მოგვიანებით უვითარდება უკანა 

კიდურების სრული დამბლა, ხოლო ზურგის ტვინის იმ ადგილას, სადაც დაზიანებული უბანია, 

სრულიად ეკარგება მგრძნობელობა. 

მსხვილფეხა პირუტყვის დაავადების შემთხვევაში, მისი  კლინიკური ნიშნები ბევრ რამეში ჰგავს 

ცხვარში გამოხატულ კლინიკურ ნიშნებს. 

  პათანატომიური ცვლილებები: იძულებით დაკლული, ან მკვდარი ცხოველის გაკვეთისას 

ნახულობენ ერთ, ან რამდენიმე ბუშტს, თავის ქალას ძვლები ძლიერ გათხელებულია, ზოგჯერ კი 

პერფორირებული. 

დიაგნოზი: ცხოველის სიცოცხლეში ისმება ეპიზოოტოლოგიური მონაცემების, კლინიკური 

ნიშნებისა და თავის ქალას ძვლების გამოკვლევით (პალპაცია და პერკუსია). პერკუსიის დროს 

ცენურუსის ბუშტის მდებარეობის ადგილზე აღინიშნება მოყრუება, ხოლო პალპაციისას, ქალას 

ძვლები ისეა გათხელებული, რომ იღუნება. კლინიკური ნიშნებიდან საყურადღებოა იძულებითი 

მოძრაობისა და კრუნჩხვების ხასიათი, თავისა და კიდურების მდებარეობა, მხედველობის 

დაკარგვა. 

დიფერენციალური დიაგნოზი აუცილებელია ესტროზთან. ესტროზის დროს ავადდება ყველა 

ასაკის ცხვარი, ხოლო ცენუროზის დროს ძირითადად მოზარდეული. ორივე დაავადების დროს 

ცხვარი წრიულად მოძრაობს, თუმცა თუ ესტროზის დროს ცხვარი ორივე მიმართულებით 

მოძრაობს, ცენუროზის დროს მხოლოდ ერთი მიმართულებით. ასევე, ესტროზისთვის 

დამახასიათებელია ცხვირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ანთება, გართულებული სუნთქვა, 

ჩირქოვანი, ან სისხლნარევი გამონადენი ცხვირიდან, რაც არ გვხვდება ცენუროზის დროს. 

მკურნალობა: დაავადების ბოლო სტადიაში, როდესაც ბუშტი უკვე მნიშვნელოვან ზომას 

მიაღწევს, რეკომენდებულია ბუშტის ამოკვეთა ქირურგიული გზით, ტრაპანაციის ან პუნქციის 

საშუალებით. ქირურგიული ჩარევის შემდეგ, ცხვრის გამოჯანმრთელება სწრაფად ხდება. 

ამოკვეთილი ბუშტი აუცილებლად უნდა მოისპოს (გაუვნებლდეს).  

პროფილაქტიკა ისეთივეა, როგორც სხვა ლარვული დაავადებების დროს. 

 

 

 
 
 



ცხოველთა ინვაზიური 
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



•ინვაზიის ცნება

•პარაზიტმტარებლობა

•შერეული ინვაზიები

•განმეორებითია ანუ სუპერინვაზია

•დროებითი და სტაციონარული პარაზიტები



•ორგანიზმის დაინვაზირების  გზები:

(აქტიური და პასიური)

•ინვაზიის ხანგრძლივობის განმსაზღვრელი 

ფაქტორები

•სეზონის და კლიმატური პირობების გავლენა 

ინვაზიებზე



•პარაზიტოლოგიის ,როგორც მეცნიერების  

მნიშვნელობა ვეტერინარიაში.

•პარაზიტული დაავადებებით გამოწვეული 

ეკონომიკური ზარალი



პარაზიტოლოგია  სწავლობს:

•ჰელმინთოლოგიას(ჭიებით გამოწვეული 

დაავადებები);

•ენტომოლოგიას(მწერებით გამოწვეული 

დაავადებები;

•არაქნოლოგიას(ფეხსახსრიანებით,ტკიპებით 

გამოწვეული დაავადებები;

•პროტოზოოლოგიას(უმარტივესი ორგანიზმებით 

გამოწვეული დაავადებები;



•ჰელმინთები,როგორც მრავალფეროვანი 

ბიოლოგიური ჯგუფი

•რა არის ანთროპოზოონოზები

•პათოგენეზი ჰელმინთოზების დროს

•ბიოჰელმინთები და გეოჰელმინთები



•ჰელმინთოზების დიაგნოსტიკა ცხოველის      

სიცოცხლეში:

ა)ჰელმინთოსკოპია

ბ)ჰელმინთოოვოსკოპია

გ)ჰელმინთოლარვოსკოპია

•ჰელმინთოზების დიაგნოსტიკა ცხოველის 

სიკვდილის შემდეგ(სრული და არასრული 

ჰელმინთოლოგიური გაკვეთა(პათანატომია).



ჰელმინთთა ჯგუფების ზოგადი  
დახასიათება მათი ფორმის მიხედვით

• ტრემატოდები (ბრტყელი ჭები)  
ფასციოლოზი,დიკროცელიოზი,
პარამფისტომიდოზები და სხვა.

•ნემატოდები(მრგვალიჭიები)დიქტიოკაულოზ    
ასკარიდოზი,მეტასტრონგილოზი,
ტრიქინელოზი და სხვა.

•ცესტოდები(ლენტისებრიჭიები)
ცისტიცერკოზი,ფინოზი,ცენუროზი,
ექინოკოკოზი და სხვა



ფასციოლოზი (ტრემატოდა)    

• აღმძვრელი Fasciola hepatica და Fasciola 

gigantica

•აღმძვრელის პათოგენეზი

•კლინიკური ნიშნები 

•პათანატომიური ცვლილებები

•დიაგნოზი

•მკურნალობა და პროფილაქტიკა



ფასციოლებით  დაინვაზირებული  ღვიძლი



მსხვილფეხა ცხოველების  

ფინოზი(ცისტიცერკოზი)

•გამომწვევი Cysticercus bovis.

•დაავადების პათოგენეზი

•ეპიზოოტიური მონაცემები

•კლინიკური ნიშნები

•პათანატომიური ცვლილებები

•დიაგნოზი

•მკურნალობა და პროფილაქტიკა 



ცისტიცერკები კამეჩის საყლაპავ მილში



ღორის ფინოზი

•აღმძვრელი  Cysticercus cellulosae

•შუალედური მასპინძლები

•ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები

•პათოგენეზი

•კლინიკური ნიშნები

•პათანატომიური ცვლილებები

•დიაგნოზი

•მკურნალობა და პროფილაქტიკა



ცისტიცერკები ღორის თავის
ტვინის ქერქში



ცისტიცერკები  ღორის  ჩონჩხის  კუნთებში



მონიეზიოზი
•დაავადების აღმძვრელი Moniezia expansa და 
Moniezia benedeni
•დაავადების პათოგენეზი
•ეპიზოოტიური მონაცემები, განსაკუთრებით  
არაკეთილსაიმედო ტერიტორიები 
საქართველოში
•კლინიკური ნიშნები
•პათანატომიური ცვლილებები
•დიაგნოზი
•მკურნალობა და  პროფილაქტიკური 
საშუალებები



ექინოკოკოზი(ცესტოდები)

•გამომწვევიEchinococcus granulosus,

•შუალედური და საბოლოო მასპინძლები

•ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები

•დაავადების პათოგენეზი

•კლინიკური ნიშნები

•პათანატომიური ცვლილებები

•დიაგნოზი და პროფილაქტიკა



წვრილი ექინოკოკური ბუშტები ღორის        
ღვიძლში



მსხვილი ექინოკოკური ბუშტები ღორის 
ღვიძლში



ექინოკოკის ბუშტი თხის ფილტვში



ალვეოლური(მრავალგანყოფილებიანი)   
ექინოკოკი  ფილტვში



დიქტიოკაულოზი(ნემატოდა)

•გამომწვევიDictyocaulus viviparous

•დაავადების პათოგენეზი

•კლინიკური ნიშნები

•პათანატომიური ცვლილებები

•დიაგნოზი

•მკურნალობა,პროფილაქტიკა და

სპეციფიკური ღონისძიებები



დიქტიოკაულები ხბოს ბრონქებში



გადაჭრილი დიქტიოკაულები
(ჰისტოლოგიური პრეპარატი)



ღორის ასკარიდოზი (ნემატოდა)

•გამომწვევიAscaris suum. 

•დაავადების პათოგენეზი

•ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები

•კლინიკური ნიშნები

•პათანატომიური ცვლილებები

•დიაგნოზი ცხოველის სიცოცხლეში 

•დიაგნოზი სიკვდილის შემდეგ

•მკურნალობა და პროფილაქტიკა



ღორის ასკარიდა
c



ფრინველის ასკარიდიოზი(ნემატოდა)

•დაავადების აღმძვრელი Ascaridia galli.

•პათოგენეზი

•ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები

•კლინიკური ნიშნები

•პათანატომიური ცვლილებები

•დიაგნოზი

•მკურნალობა და პროფილაქტიკური 

ღონისძიებები



ტრიქინელოზი(ნემატოდა)

•გამომწვევიTrichinella spiralis

•პათოგენეზი

•ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები

•კლინიკური ნიშნები

•პათანატომიური ცვლილებები

•დიაგნოზი

•პროფილაქტიკა და ბრძოლის ღონისძიებები



ტრიქინელოზი



ახალგაზრდა ტრიქინელა ღორის 
კუნთებში



ტრიქინელა კუნთებში(დახვევის 
მდგომარეობაში)



ტრიქინელას სპირალისებური სტადია



მსხვილფეხა  პირუტყვის  თელაზიოზი
(ნემატოდა)

•გამომწვევიThelazia rhodesi და Thelazia 

gulosa.

•ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები

•პათოგენეზი და კლინიკური ნიშნები

•პათანატომიური ცვლილებები

•დიაგნოზი

•მკურნალობა და პროფილაქტიკა



ცერებრალური ცენუროზი(რეტი)

•დაავადების აღმძვრელიCoenurus cerebralis 

•პათოგენეზი

•ეპიზოოტიური მონაცემები

•კლინიკური ნიშნები დაავადების სტადიების 

მიხედვით

•პათანატომიური ცვლილებები 

•დიაგნოზი

•მკურნალობა და პროფილაქტიკა



ცერებრალური ცენუროზი 
ბუშტები ცხვრის თავის ტვინში
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ცხოველთა ინვაზიური დაავადებები 
             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 ____   _________________ 
რეგიონი 
 
1.დაინვაზირება მიმდინარეობს: 
             ა)პარაზიტის სასიცოცხლო ციკლის რომელიმე მონაკვეთზე. 

ბ) პარაზიტის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. 
2.შეიძლება თუ არა ერთი ცხოველი ატარებდეს 2-3-ზე მეტი სახეობის პარაზიტს 
ერთდროულად?  

ა) დიახ 
ბ) არა 

3.ცხოველის დაინვაზირებაში რომელი გარემო ფაქტორი მოქმედებს?  
ა) ცხოველის ასაკი 
ბ)გარემოს  ტემპერატურა 
გ) ცხოველის ამთვისებლობა 
დ)ყველა ერთად 

4.დაავადების ორგანიზმში შეჭრის აქტიური გზაა: 
             ა) ალიმენტარული(საკვების ან წყლის საშუალებით) 

ბ)კანის საფარველიდან შეჭრა 
 

5.ენტომოლოგია სწავლობს:  
ა)პარაზიტული ჭიებით გამოწვეულ დაავადებებს. 
ბ)ტკიპებით გამოწვეულ დაავადებებს. 
გ) უმარტივესებით გამოწვეულ დაავადებებს 
დ)მწერებით გამოწვეულ დაავადებებს. 

 
7.ჰელმინთოზების მიერ ცხოველის ორგანიზმზე  მიყენებული ზიანი გამოიხატება: 

ა)მექანიკურ  დაზიანებაში. 

ბ)ტოქსიკურ დაზიანებაში 

8.ცხოველის სიცოცხლეში, კოპროლოგიური კვლევის დროს, ,ჰელმინთოლარვოსკოპია  

   გულისხმობს: 

ა)ჰელმინთების  ძებნას  

ბ) ჰელმინთის კვერცხების ძებნას 

გ)ჰელმინთის ლარვების ძებნას 

9.დიკროცელიოზის გამომწვევი ეკუთვნის: 

ა)ნემატოდებს 

ბ)ტრემატოდებს 

გ)ცესტოდებს 

10. ექინოკოკოზს იწვევს: 

ა)  ტრემატოდა 

ბ)ცესტოდა 

გ) ნემატოდა 
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11.მსხვილფეხა ცხოველების ფინოზის დროს სად ლოკალიზობენ ძირითადად ცისტიცერკები? 

ა)ერითროციტებში 

ბ) პარენქიმულ ქსოვილებში 

გ)გულში და ჩონჩხის კუნთებში. 

12. ბიოჰელმინთი  ეწოდება პარაზიტს,რომელსაც  თავისი განვითარებისთვის: 

ა)სჭირდება შუალედური მასპინძელი 

ბ)არ სჭირდება შუალედური მასპინძელი 

13.ექინოკოკოზი არის ზოოზნთროპონოზი: 

ა)დიახ 

ბ)არა 

14.ექინოკოკოზის დროს საბოლოო მასპინძელია: 

ა)ადამიანები 

ბ)ძაღლი და სხვა ხორცისმჭამელი ცხოველები 

 

 

 

 
 


