
 1 

 
 

                                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ღორის დაავადებები 
 

სილაბუსი 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური 
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პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 
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მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული 
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ტრენინგის 
დასახელება 

ღორის დაავადებები 

ტრენინგის 
ხანგრძლივობა 

 

ტრენინგის მიზანი სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს საქართველოში(და არა მარტო) 
გავრცელებული ღორის ინფექციური დაავადებები.დაავადებების პათოგენეზი,მათი 
გავრცელების ხელშემწყობი მიზეზები,მათი მკურნალობა,პროფილაქტიკა და 
მათთან ბრძოლის ღონისძიებები. 

 
ტრენინგის ფორმატი 

Lლექცია 
   
ღორის სხვადასხვა კონკრეტული დაავადების აღწერა,მათი დახასიათება. 
 

 
ტრენინგის შინაარსი 

 
1. ღორის კლასიკური ჭირი 
2. პასტერელოზი ღორებში 
3. ღორის აფრიკული ცხელება 
4. ღორის წითელი ქარი 
5. ღორის ვირუსული გასტროენტერიტი 

 
 
სწავლის შედეგი  

 
სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ:  

- ღორის კლასიკური ჭირის,აფრიკული ცხელების,წითელი ქარის 
პასტერელოზის და ვირუსული გასტროენტერიტის გამომწვევი 
პათოგენების რაობა, ორგანიზმში მათი შექრის გზები,დაავადებების 
განვითარების ეტაპები,მათი მიმდინარეობის ფორმები,კლინიკური 
ნიშნები,რომელიც დაეხმარება მათ ამა თუ იმ დიაგნოზის 
დადგენაში,მკურნალობის გზები,დაავადებების პროფილაქტიკის 
საშუალებები. 
 

 



 1 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

ღორის 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 



 2 

მეღორეობა  მეცხოველეობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა.  ღორების მოშენება და 

გამოზრდა, საკმაოდ მომგებიანი და რენტაბელურია, თუმცა იმისათვის, რომ მეცხოველეობის ეს 

დარგი განვითარდეს, აუცილებელია კარგად ვიცნობდეთ იმ გავრცელებულ ინფექციურ თუ 

არაგადამდებ დაავადებებს,რომლებიც ყველაზე მეტად უქმნიან საფრთხეს მეღორეობის დარგის 

განვითარებას. 

ძალიან მოკლედ იმაზე, თუ რა ნიშნებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ არ გამოგვეპაროს 

ცხოველის დაავადების პირველი, ადრეული ნიშნები:  

• უმადობა-ესაა აუცილებელი დასაფიქრებელი მიზეზი ეჭვისა,რომ ცხოველი ავადაა. თუმცა 

მიზეზი შეიძლება მთლად მარტივიც იყოს: როცა ცხოველს არ აქვს საკმარისი 

რაოდენობით სასმელი წყალი, მან შეიძლება საკვები არ მიიღოს. თუ წყალი საკმარისი 

რაოდენობითაა მის სადგომში და ცხოველი მაინც არ ჭამს, უკვე დიდია ეჭვი, რომ ის 

ავადაა. ცალკე ბოქსებში ცხოველების შენახვის პირობებში, ამის გაკონტროლება ადვილია, 

ხოლო როცა ის ჯგუფური შენახვის პირობებში გვყავს, ცოტა რთულია, თუმცა არა 

შეუძლებელი.  

• უმოძრაობა ანდა მოძრაობის გაძნელება, ცხოველის უმეტეს შემთხვევაში დაწოლილ 

მდგომარეობაში ყოფნა და მისი სისუსტე - არის ადრეული, უტყუარი  ნიშანი 

ავადმყოფობისა. 

• აბურძგნილი ბეწვის საფარი ცხოველის სხეულზე - ამ შემთხვევაში საჭიროა  გულდასმით  

იქნას გამოკვლეული ცხოველი. 

• გოჭები წვანან მუცელზე, კანკალებენ, აქვთ ფაღარათი - უნდა ვიეჭვოთ სეპტიცემიაზე 

(სისხლში ბაქტერიების არსებობა). 

• ცხოველი კარგავს წონას, ხდება, ან არ იმატებს წონაში -  პნევმონიაზე მიგვანიშნებს. 

• პრობლემები ცხვირთან და თვალებთან  დაკავშირებით  -     მიგვანიშნებს ზედა სასუნთქი 

გზების დაავადებებზე. 

• ნერწყვის ძლიერი და უხვი გამოყოფა  -  ამ დროს ეჭვი ვეზიკულარულ დაავადებებზე 

უნდა მივიტანოთ. 

• ნეზვებში ვულვიდან გამონადენი - მიზეზი შეიძლება იყოს ცისტიტი, ვაგინიტი, 

პიელონეფრიტი ანდა ენდომეტრიტი.  

• ფეკალურ მასაში ლორწოს და სისხლის მინარევები  - შეიძლება საქმე გვქონდეს 

დიზენტერიასთან, პარაზიტების არსებობასთან, ჰემორაგიულ ენტეროპათიასთან; ასევე, 

შეიძლება ვიეჭვოთ სალმონელოზზე ან კუჭის წყლულზე.      



 3 

• ღებინება  - ნიშანია ისეთი დაავადებისა, როგორიცაა გასტროენტერიტი, ხოლო თუ საქმე 

ეხება მოზარდებს (გოჭებს) ,უნდა ვიცოდეთ,რომ გოჭებში ანტიბიოტიკების ხანგრძლივმა 

გამოყენებამაც შეიძლება გამოიწვიოს ღებინება. 

• კიდურების ციანოზი  - მიგვანიშნებს მწვავე ვირუსულ ინფექციაზე, მწვავე ბაქტერიალურ 

სეპტიცემიაზე ან ინტოქსიკაციაზე; ასევე, შეიძლება ამ დროს საქმე გვქონდეს მწვავე 

პნევმონიასთანაც. 

• ღრმა და ძლიერი სუნთქვა  - პრობლემა ფილტვებშია, ან ცხოველს ჟანგბადის  ნაკლებობა 

აქვს 

•  ზერელე (მუცლით)   სუნთქვა - შეიძლება  პლევრიტთან გვაქვს საქმე და ცხოველს 

ტკივილები აწუხებს. 

• ღორი ცდილობს განცალკევდეს ჯგუფისგან, ანდა სხვა ღორები ცდილობენ მისი 

ჯგუფიდან გაგდებას - ეს უკვე დაავადებაზე მიგვანიშნებს. 

 

იმისათვის, რომ არ გამოგვეპაროს დაავადების ადრეული ნიშნები, საჭიროა სისტემატურად 

ვადევნოთ თვალი: 

• გარემოს ტემპერატურას 

• ნესტიანობას  

• ვენტილაციის მდგომარეობას  ცხოველთა სადგომში  

• სუნს (ხომ არ არის სპეციფიკურის გარდა კიდევ სხვა, რაიმე უცხო სუნი) 

• ღორების ქცევას, მათ რეაქციებს სხვადასხვა გამღიზიანებელზე 

• მადას 

• ამიაკის შემცველობას ჰაერში (სუნის და თვალზე მისი მოქმედების  მიხედვით) 

• ქვეშსაფენის მდგომარეობას. 

 

 

 

 

 
 
 ღორის კლასიკური ჭირი Pestis suum 
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ღორის კლასიკური ჭირი (Pestis suum) _ ბუნებრივ პირობებში, ამ დაავადებით ავადდება ყველა 

ასაკის შინაური და გარეული ღორი. დაავადება სპეციფიურია და ამ ვირუსით მხოლოდ ღორები 

ავადდებიან. ღორის კლასიკური ჭირი მაღალკონტაგიოზური დაავადებაა, რომელიც მიმდინარეობს 

მწვავე, ქვემწვავე და ქრონიკული ფორმით. 

დაავადების მწვავე ფორმით მიმდინარეობის დროს, ადგილი აქვს სეპტიცემიურ მოვლენებს, ხოლო 

ქვემწვავე და ქრონიკული მიმდინარეობისას ვითარდება ნაწლავების, განსაკუთრებით კი მსხვილი 

ნაწლავის კრუპოზულ-დიფტერიული ანთება. ქვემწვავე მიმდინარეობისთვის ასევე 

დამახასიათებელია კრუპოზული პნევმონია. დაავადების მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარენი 

არიან კარგი ჯიშის, მაღალპროდუქტიული ღორები. რაც შეეხება გარეულ ღორებს, მათ ორგანიზმს 

მეტი  რეზისტენტობა გააჩნიათ შინაურ ღორებთან შედარებით. ახალშობილი გოჭები არ ავადდებიან 

ჭირით, თუმცა არიან ვირუსმტარებელნი, რაც საშიშროებას  ქმნის ზრდასრული ღორებისთვის. 

 

 ინფექციის წყარო შეიძლება იყოს დაავადებული, ან დაავადებაგადატანილი, მაგრამ 

ვირუსმტარებელი ცხოველი. ინფექცია  ვრცელდება შარდით, ფეკალური მასებით, ცხვირიდან ან 

თვალიდან გამონადენი ექსუდატით, ასევე, - სპერმით. 

დაინფიცირებული ცხოველი, სხვა, ჯანმრთელი ცხოველებისთვის დაავადების  გავრცელების 

წყაროა  ჯერ კიდევ მაშინ, როცა  დაავადების კლინიკური ნიშნები არ აქვს გამოვლენილი და მის 

ორგანიზმში დაავადება ინკუბაციურ პერიოდშია. ასეთი ცხოველი განსაკუთრებით საშიშია 

ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით, რადგან კოლტში არ გამოირჩევა სხვა, ჯანმრთელი 

ცხოველებისგან. 

    ინფექციის აღმძვრელის გადაცემა შასაძლებელია ასევე დაინფიცირებული წყლით, საკვებით, 

ქვეშსაფენით, ნაკელით, ნიადაგით, იძულებით დაკლული ცხოველის ტანხორცით, 

სუბპროდუქტებით, სასაკლაოს ნარჩენებით, თუ იქ დაიკლა დაავადებული ცხოველი და ნარჩენები არ 

გააუვნებლეს. 

  დაინფიცირება შესაძლებელია ასევე ავადმყოფი ცხოველის დაზიანებული კანიდან, ლორწოვანი 

გარსებიდან და ჰაერიდანაც, რადგან ღორის კლასიკური ჭირი მიეკუთვნება აირწვეთოვანი 

დაავადებების რიცხვს და შესაძლებელია, ჰაერში, სადაც ავადმყოფი ცხოველები იმყოფებიან, 

არსებობდნენ დაავადების აღმძვრელი ვირუსები. 

დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს ხორცპროდუქტებით უკონტროლო ვაჭრობაც. 

 ვირუსმტარებელი ცხოველის ჯანმრთელ ცხოველთა გარემოში მოხვედრისას, თავდაპირველად, 

ცხოველთა მცირე რაოდენობა ავადდება, ხოლო 10-14 დღის შემდეგ, პრაქტიკულად, იქ მყოფი 

ღორების მთელი სულადობა დაავადებულია. 
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   თუ დაავადების აღმძვრელის შეტანა მოხდა საკვების მეშვეობით (დაინფიცირებული საკვებით), 

მაშინ 2-3 დღეში ავადდება ცხოველთა თითქმის 95-100%. 

ვირუსის ორგანიზმში მოხვედრა ძირითადად ხდება ალიმენტარული ან აეროგენული გზებით. 

    დაავადების პათოგენეზი: ღორის ორგანიზმში მოხვედრისას, ვირუსი რეპროდუცირდება 

(მრავლდება) ლიმფოიდურ-რეტიკულარულ ქსოვილებში და ძალიან მალე, უკვე 6 საათის შემდეგ 

შეაღწევს ლიმფურ კვანძებში, ერთ დღე-ღამეში კი უკვე ცირკულირებს სისხლში. მათი ძირითადი 

ლოკალიზაციის ადგილებია: ელენთა, ლიმფური ჯირკვლები, ძვლის ტვინი და ღვიძლი. 

   კლინიკური ნიშნები: დაავადების ინკუბაციური პერიოდი 5-8 დღეა, იშვიათად მეტ ხანსაც 

გრძელდება და 2-3 კვირას გასტანს. აქვს მიმდინარეობის მწვავე, ქვემწვავე, ქრონიკული, იშვიათად კი 

ზემწვავე ფორმაც. 

  დაავადების ზემწვავე მიმდინარეობის დროს, ცხოველს აქვს მაღალი ტემპერატურა (410 და მეტი), 

გახშირებულია პულსი და სუნთქვა, კანზე ჩნდება ღია წითელი ფერის ლაქები. აღინიშნება საერთო 

სისუსტე, უმადობა. ცხოველი კვდება 1-2 დღეში. 

ეს დაავადება, ყველაზე ხშირად, მწვავე ფორმით მიმდინარეობს. განსაკუთრებით დაავადების 

გავრცელების პირველ სტადიაში. სხეულის ტემპერატურა იმატებს 410-მდე, ცხოველი მოდუნებულია, 

აღენიშნება უმადობა, დასუსტებულია. მე-2, მე-3 დღეს აღენიშნება ციება, პირღებინება, ყაბზობა, 

რომელიც შემდეგ იცვლება ფაღარათით, ზოგჯერ სისხლიანით; ცხოველს უვითარდება 

კონიუნქტივიტი, თვალებიდან გამოიყოფა სეროზული, შემდეგ კი ლორწოვან-ჩირქოვანი გამონადენი, 

რომელიც გაშრობის შემდეგ თვალის ზედა კუთხეში წარმოქმნის ქერქებს. თვალის ქუთუთოები 

შეშუპებული და შეწებებული აქვს. 

ცალკეულ ინდივიდებში ადგილი აქვს ცხვირიდან სისხლდენას. ცხოველი დაუძლურებულია, 

უმეტესად წევს, უჭირს ადგომა და თავის აწევაც კი. აქვს გაძლიერებული წყურვილი. უკანა 

კიდურების სისუსტის გამო ბარბაცებს, მოკუზულია, კუდი ეგრიხება. ყურის ნიჟარის ქვეშ, კისრის, 

ბარძაყის და მუცლის შიგნითა ზედაპირზე ჩნდება მოყვითალო სითხით სავსე პუსტულები, 

მოგვიანებით კი წერტილოვანი სისხლჩაქცევები, რომლებიც ერთიანდებიან და კანზე ჩნდება მუქი 

წითელი ფერის ლაქები. ხელის დაჭერისას ისინი არ ფერმკრთალდება. ძლიერ სისუსტეს ახლავს 

აჩქარებული და გაძლიერებული სუნთქვა, გულის უკმარისობა (ჟანგბადის მიწოდების ნაკლებობის 

გამო). ცხოველის დინგი, ყურის ნიჟარები, მუცლის და კიდურების კანი იღებს მოლურჯო ფერს. 

ცხოველის სიცოცხლის ბოლო სტადიაში ტემპერატურა ნორმის ქვემოთ ჩამოდის (350-360) მე-7, მე-10 

დღეს ცხოველი კვდება. 

  ქვემწვავე მიმდინარეობის დროს ავადმყოფობა მიმდინარეობს 2-3 კვირის განმავლობაში. დაავადების 

კლინიკური ნიშნები შედარებით სუსტადაა გამოხატული, ვიდრე მწვავე მიმდინარეობისას. სხეულის 

ტემპერატურა პერიოდულად მატულობს, თუმცა არა აქვს მუდმივი მაჩვენებელი, ხან მაღალია, ხანაც 
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დაბლა ჩამოდის. დაავადების ამ ფორმით მიმდინარეობას ახასიათებს სასუნთქი სისტემის ორგანოების 

დაზიანება (გულმკერდის ფორმა), რაც გამოვლინდება კრუპოზულ პნევმონიაში. აღინიშნება 

კრუნჩხვითი ხველება, გაძნელებული სუნთქვა და ტკივილი გულმკერდის არეში. ასევე, ზიანდება 

საჭმლის მომნელებელი სისტემა (ნაწლავების ფორმა). ამ დროს ადგილი აქვს კრუპოზულ-

დიფტერიულ ენტეროკოლიტს. იწყება ყაბზობა, რომელსაც შემდეგ მოსდევს ფაღარათი. ცხოველს არა 

აქვს მადა, ხდება, უძლურდება და უჭირს მოძრაობა. ხშირად წევს. გამოსავალი უფრო ხშირად 

ლეტალურია, მაგრამ თუ ცხოველი გადარჩება, ძალიან დიდხანს, 10 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, 

ვირუსმტარებელი ხდება. 

დაავადების ტიპიური ფორმა გვხვდება გოჭებში, რომელთაც იმუნიტეტი გადაცემული აქვთ  

დედისგან. ამ დროს დაავადება მიმდინარეობს ქვემწვავე ან ქრონიკული ფორმით და გრძელდება 2-3 

კვირის განმავლობაში. დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნებია: უმადობა, უვითარდება 

კონიუნქტივიტი, კანზე ჩნდება სისხლჩაქცევები, აქვთ ზოგადი ჰიპერთერმია (სხეულის მაღალი 

ტემპერატურა). ორგანიზმის საერთო მდგომარეობა დამძიმებულია. ამათგან ზოგიერთი 

გამოჯანმრთელდება, ზოგ ცხოველში კი რთულდება მეორადი ბაქტერიული ინფექციით, რა დროსაც 

მასიურად ავადდებიან პნევმონიით და გასტროენტეროკოლიტით. 

  ღორის კლასიკური ჭირი ხშირად რთულდება ისეთი ბაქტერიული დაავადებით, როგორიცაა: 

სალმონელოზი, პასტერელოზი, წითელი ქარი და სხვა. 

პათანატომია: დაცემული ცხოველის გაკვეთისას, დამახასიათებელი პათომორფოლოგიური 

ცვლილებებია იმუნური სისტემის ორგანოებში: ლიმფურ კვანძებში, ელენთაში, ძვლის ტვინსა და 

თიმუსში. ცვლილება ყველა ლიმფურ კვანძშია, თუმცა უფრო მეტადაა გამოხატული ყბისქვეშა, ხახის 

უკანა, კისრის, შუასაყარის, ბრონქებისა და მსხვილი ნაწლავის მეზენტერულ ლიმფურ კვანძებში. 

ძირითადად აქ ვითარდება ჰემორაგიული ანთება. 

ლიმფური კვანძები ზომაში 2-3 ჯერ გადიდებულია, მათი ზედაპირი მუწი წითელი, ალუბლის ფერია. 

განაჭერზე მუქი წითელი სისხლჩაქცევების და მონაცვლეობით თეთრი კერების არსებობა, ორგანოს 

აძლევს მარმარილოს მსგავს შესახედაობას. 

  ელენთა ნორმალური ზომისაა, ან უმნიშვნელოდაა გადიდებული. მისი პულპა მოწითალოა და აქვს 

მარცვლოვანი სტრუქტურა. 40-50% შემთხვევაში ელენთის კიდეებზე შეიმჩნევა ჰემორაგიული 

ინფარქტები, რაც წარმოდგენილია მოწითალო-მოშავო ფერის სოლისებური, ან არასწორი ფორმის, 

ზედაპირზე ამოწეული უსწორმასწორო ქსოვილით. ინფარქტის ცენტრი განაკვეთზე მოყვითალო 

ფერისაა, ხოლო მის ირგვლივ არის მუქი მოწითალო ზოლი. ეს ნიშნავს, რომ ცენტრში არის 

ნეკროზული ზონა, ხოლო მის ირგვლივ ჰემორაგიული ინფილტრაციაა. 

  ძვლის ტვინი ჰიპერემიულია, მასში გვხვდება სისხლჩაქცევები. თიმუსი მოცულობაში შემცირებული 

და ატროფირებულია. 
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 ღვიძლი, თირკმლები და მიოკარდიუმი ანემიურია; ფილტვები ჰიპერემიულია. ზოგჯერ ვითარდება 

კეროვანი სეროზულ-ჰემორაგიული, ან კრუპოზული პნევმონია და სეროზულ-ჰემორაგიული 

პლევრიტი. 

კუჭნაწლავში აღინიშნება მწვავე სეროზულ-კატარული ანთება მრავლობითი წერტილოვანი და 

ხაზოვანი სისხლჩაქცევებით. 

 

 დიაგნოზი: ღორის კლასიკურ ჭირზე დიაგნოზი ისმება კლინიკური, ეპიზოოტოლოგიური, 

სეროლოგიური, ვირუსოლოგიური, პათანატომიური გამოკვლევებისა და ბიოცდის საფუძველზე. 

დაავადების ტიპიურად მიმდინარეობის დროს, ძნელი არაა კლინიკური ნიშნებისა და პათანატომიის 

საფუძველზე დიაგნოზის დადგენა. 

დიფერენციული დიაგნოზი  აუცილებელია ღორის აფრიკულ ცხელებასთან, პასტერელოზთან, 

სალმონელოზთან, წითელ ქართან, ბალანტიდიოზთან, ვირუსულ გასტროენტერიტთან, ვირუსულ 

გრიპთან, ვირუსულ პნევმონიასთან, ენტეროტოქსემიასთან და აუესკის დაავადებასთან. 

ღორის კლასიკური ჭირი ძალიან ჰგავს აფრიკული ცხელებას, თუმცა აფრიკული ცხელება უფრო 

კონტაგიოზურია, ჰემორაგიული დიათეზი სუსტადაა გამოხატული, ელენთა ძლიერ გადიდებულია, 

მისი პულპა კი დარბილებული, რაც არ გვხვდება კლასიკური ჭირის დროს. აფრიკული ცხელების 

შემთხვევაში, ელენთაზე ინფარქტები იშვიათად გვხვდება. თირკმელები სისხლსავსეა. 

სალმონელოზით ავადდებიან ძირითადად გოჭები და დიფერენციის დროს ეს გასათვალისწინებელია. 

წითელი ქარისგან განვასხვავეთ იმით, რომ წითელი ქარი ძირითადად გაზაფხულ-ზაფხულსა და 

შემოდგომაზე გვხვდება . 

ბალანტიდიოზისთვის დამახასიათებელია მსხვილი ნაწლავის დაზიანება კატარულ-ჰემორაგიული ან 

ნეკროზული ანთებისსახით. ელენთა არ დიდდება და მასზე ინფარქტები არ აღინიშნება. 

ვირუსული გასტროენტერიტი ხასიათდება კუჭსა და ნაწლავების კატარულ-ნეკროზული ანთებით, 

ჰემორაგიული დიათეზით და ჰემორაგიული ლიმფადენიტით, ელენთაზე ინფარქტები არ აღინიშნება. 

გრიპისთვის დამახასიათებელია ცხვირის ღრუს, ტრაქეისა და ბრონქების ლორწოვანი გარსის 

სეროზულ-კატარული ანთება. 

მკურნალობა მომგებიანი არ არის, რადგან გამოჯანმრთელებული ცხოველი ვირუსმტარებელია 

ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. რეკომენდებულია დაავადებული ცხოველის დაკვლა. 

იმუნიტეტი: ამ დაავადების შემდეგ, თუ ცხოველი გადარჩა, გამოუმუშავდება  მყარი 

იმუნიტეტი,რომელიც  გრძელდება ცხოველის სიცოცხლის ბოლომდე. 

ეკონომიკური ზარალი: ღორის ჭირი ძალიან დიდ ეკონომიკურ ზარალს აყენებს მეურნეობას,რადგან 

ლეტალობა მერყეობს 60-100%-ის ფარგლებში. 
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დაავადების პროფილაქტიკა და მასთან  ბრძოლის ღონისძიებანი: უპირველესი და ყველაზე მთავარია, 

დავიცვათ მეურნეობა ღორის კლასიკური ჭირის ვირუსის შეტანისგან და დროულად  ჩავატაროთ  

გეგმიური პროფილაქტიკური აცრა. აუცილებელია, ყოველი ახლადშეძენილი ცხოველი შემოყვანილ  

იქნას მხოლოდ ღორის კლასიკურ ჭირზე კეთილსაიმედო ეპიზოოტიური ზონიდან. 

ახლადშეძენილი ცხოველი, ღორების კოლტში დაიშვას მხოლოდ სავალდებულო, 30 დღიანი 

პროფილაქტიკური კარანტინის შემდეგ. 

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მხოლოდ ვაქცინაცია ვერ დაიცავს ღორებს  დაავადებისგან, თუ ისინი 

არ უზრუნველვყავით კარგი მოვლით, ზოოჰიგიენური პირობებით და კვებით. 

ვაქცინაცია: ვაქცინა, რომელიც ბოლო პერიოდში წარმატებით გამოიყენება ღორის კლასიკური ჭირის 

პროფილაქტიკისთვის, არის ,,ერიპესტინი“. იგი განეკუთვნება კომპლექსურ  ვაქცინათა ჯგუფს და 

ერთდროულად უზრუნველყოფს ღორის კლასიკური ჭირის და ღორის წითელი ქარის 

პროფილაქტიკას. 

ამ ვაქცინის გამოყენება არ შეიძლება 8-9 კვირის ასაკამდე მოზარდეულში. ასევე, არ შეიძლება მისი 

გამოყენება დაავადებულ და დასუსტებულ ცხოველებში. აუცილებელია ვიცოდეთ, რომ იმ 

ცხოველებში, რომლის ვაქცინაციასაც ვაპირებთ, ვაქცინაციამდე 7 დღით ადრე არ უნდა იყოს მათ 

სამკურნალოდ გამოყენებული ანტიბიოტიკები. ანტიბიოტიკებს არ ვიყენებთ ასევე ვაქცინაციის 

შემდეგ, სანამ არ გავა 7 დღე. 

     ვაქცინას თან ერთვის თავისი გამხსნელი და მისი გამოყენება დასაშვებია გახსნიდან სამი საათის 

განმავლობაში. კეთდება კანქვეშ შემდეგი დოზებით: 2 მლ. ყველა ასაკისა და წონის ცხოველისთვის 

(ვითვალისწინებთ, რომ 8-9 კვირის ასაკამდე ცხოველები არ იცრება). 

თუ ვაქცინაცია მიმდინარეობს სუქებაზე დაყენებულ ღორებში, ერთჯერადი აცრა საკმარისია, ხოლო 

თუ სანაშენე ღორებს ვცრით, მაშინ აუცილებელია რევაქცინაცია  5-6 თვის ასაკში, რათა ორგანიზმმა 

გამოიმუშაოს სრული იმუნიტეტი. აუცილებელია, რომ ვაქცინაციის დროს არ დარჩეს აუცრელი 

არცერთი შესაბამის ასაკს მიღწეული ღორი. მნიშვნელოვანია, რომ ვაქცინაციის ეფექტურობას ასევე 

განსაზღვრავს  მისი მასშტაბურობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ ერთ მეურნეობაში, ან ერთ ფერმაში 

ჩატარებული ვაქცინაცია  შედეგს  კი იძლევა, მაგრამ მეტი გარანტიისთვის, აუცილებელია ვაქცინაცია 

ჩატარდეს სოფლის და რეგიონის მასშტაბით, რათა მეტი გარანტია იყოს დაავადების შემდეგი 

გაუვრცელებლობისა. 

 
ღორის პასტერელოზი PASTEURELLOSIS 

ჰემორაგიული სეპტიცემია 
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 პასტერელოზი თბილსისხლიანი ცხოველების და ფრინველების ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული 

დაავადებაა როგორც მსოფლიოში, ასევე ჩვენთან, საქართველოში. ავადდებიან ცხოველებიც და 

ფრინველებიც. ხშირია დაავადება მსხვილფეხა ცხოველებში, ღორებში, ცხვარში, ასევე ფრინველში. 

მიმდინარეობს უმწვავესი ანუ სეფსისური (შეშუპებითი), მწვავე (გულმკერდის) და ქრონიკული 

ფორმით. 

დაავადებას, მწვავე ფორმით მიმდინარეობის დროს, ახასიათებს შეშუპებითი სინდრომი. ხოლო მისი 

ქვემწვავე და ქრონიკული ფორმებისთვის დამახასიათებელია სასუნთქი სისტემის დაავადებები. 

 დაავადების აღმძვრელია Pasteurella-ს ჯგუფის მიკროორგანიზმები: Pasteurella bovisepticum, Pasteurella 

Ovisepticum, Pasteurella suisepticum, Pasteurella avisepticum. ავადდება ყველა ასაკის ცხოველი და 

ფრინველი, თუმცა მაინც ითვლება, რომ ეს ზრდასრულთა დაავადებაა. ფრინველებში და 

კურდღლებში დაავადება მძიმე ფორმით მიმდინარეობს და შეიძლება ეპიზოოტიის ხასიათიც კი 

მიიღოს. 

პასტერელას ჯგუფის მიკროორგანიზმები, მუდმივად იმყოფებიან ჯანმრთელი ცხოველის სასუნთქი 

სისტემისა და კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ლორწოვან გარსებზე. ისინი, ეგრედწოდებული, ,,პირობითად 

პათოგენური“ მიკროორგანიზმები არიან. ორგანიზმის რეზისტენტობის დაქვეითების შემდეგ კი 

ხდებიან პათოგენურნი და იწვევენ დაავადებას. პასტერელოზი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს 

მეორადი დაავადების სახით, როგორც გართულება, მაგალითად ღორის კლასიკური ჭრის დროს. 

დაავადების გავრცელების წყაროს წარმოადგენს დაავადებული, ან პათოგენური მიკრობის მტარებელი 

ცხოველი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მიკრობმტარებლობა ამ დაავადების დროს, შეიძლება დიდხანს 

გრძელდებოდეს და ასეთი ცხოველი გახდეს მიზეზი ინფექციის ელვისებური ფორმით 

განვითარებისა, რაც ხშირად მძიმე შედეგებით მთავრდება. იგულისხმება ლეტალობა, რომლის 

მაჩვენებელი 70-100% შეიძლება აღწევდეს. მძიმე შედეგებით მთავრდება  დაავადება კამეჩებში, 

რომლებიც უფრო მგრძნობიარენი არიან პასტერელოზის მიმართ, ვიდრე სხვა ცხოველები. 

დაავადება ხშირად ვლინდება ზაფხულსა და შემოდგომაზე, რაც დაკავშირებულია წვიმის 

სეზონებთან. 

  კლინიკური ნიშნები: უმწვავესი ფორმის დროს, ცხოველი შეიძლება ისე სწრაფად მოკვდეს, რომ 

კლინიკური ნიშნების გამოვლინებას არც ჰქონდეს ადგილი. დაავადებას ახასიათებს მაღალი 

ტემპერატურა (410-420), სეპტიცემიური მოვლენები, რომლებიც სწრაფად ვითარდება, გულის 

უკმარისობა, ფილტვების შეშუპება, სისხლიანი ფაღარათი. 

პასტერელოზის მწვავე ფორმის დროს სხეულის ტემპერატურა მაღალია, ცხვირტუჩის სარკე ცხელია 

და მშრალი. დაავადების დასაწყისში პერისტალტიკა მცირდება შესაბამისად მცირდება დეფეკაციაც. 

ცხვირის ღრუდან იწყება წყლისმაგვარი გამონადენი, რომელსაც შემდგომ ეტაპზე ემატება ფიბრინისა 



 10 

და სისხლის მინარევები; ვითარდება კონიუნქტივიტი და სისხლიანი შარდვა. ორგანიზმში იწყება 

სეპტიცემიის თანმხლები მოვლენები. ცხოველი 1-2 დღეში კვდება. 

იმ შემთხვევაში, თუ ცხოველი არ მოკვდა, დაავადება გადადის ქრონიკულ ფორმაში. ხშირად ასე 

ხდება ახალგაზრდა ცხოველებში. 

დაავადება რთულდება ფაღარათით და საერთო სისუსტით. ცხოველი კვდება 3-4 კვირის შემდეგ. 

პათანატომიური ცვლილებები მეტად მრავალფეროვანია და დამოკიდებულია ცხოველის 

რეზისტენტობასა და მიკროორგანიზმების ვირულენტობაზე. სეფსისური ფორმა ხასიათდება 

სეროზულ და ლორწოვან გარსებზე მასიური სისხლჩაქცევები, ამიტომაც მიიღო ამ დაავადებამ მეორე 

სახელწოდება - ჰემორაგიული სეპტიცემია. ხშირად სისხლჩაქცევებია ხორხში, ტრაქეაში, პლევრაზე, 

ეპიკარდიუმზე, ენდოკარდიუმზე. ლიმფური ჯირკვლები გადიდებულია და გადანაჭერზე ნამიანია, 

ფილტვები ჰიპერემიული და შეშუპებული. შეშუპებები განსაკუთრებით გამოკვეთილია ხახა-ხორხში. 

შეშუპებულ უბნებში კანქვეშა ქსოვილი გაჟღენთილია ტრანსუდატით, ფილტვის ქსოვილი 

ჰიპერემულია. 

მწვავე ფორმა, რომელიც ცნობილია გულმკრდის ფორმის სახელწოდებით, ხასიათდება კრუპოზულ-

ნეკროზული პნევმონიით, ფიბრინული პლევრიტის და არცთუ იშვიათად, პერიკარდიტის 

განვითარებით. 

პასტერელოზის კრუპოზული პნევმონია, მკვეთრად განსხვავდება სხვა პათოლოგიური პროცესების 

დროს განვითარებული პნევმონიებისგან, რადგან პროცესის მწვავე მიმდინარეობის დროს, მკვეთრად 

არაა გამოხატული ფილტვის მარმარილოსებრი რელიეფი. ამ დაავადების კიდევ ერთი თავისებურება  

არის ის, რომ ანთებად კერებს აქვთ მიდრეკილება ნეკროზისადმი, რაც იმითაა გამოწვეული, რომ 

ანთებად კერებში მიკრობები გამოყოფენ დიდი რაოდენობით ტოქსინებს. პროცესი თანდათან 

გადადის პლევრასა და პერიკარდიუმზე და ვითარდება ფიბრინული პლევრიტი და პერიკარდიტი. 

კუჭ-ნაწლავში აღინიშნება კატარული ანთება, რის გამოც კუჭისა და ნაწლავების ლორწოვანი გარსი 

ჰიპერემიულია, შესიებულია და დაფარულია დიდი რაოდენობის ლორწოთი. ღვიძლი 

დისტროფირებულია და მასში არის ნეკროზული კერები. 

 
მკურნალობა: დაავადებულ ცხოველებს ათავსებენ თბილ და მშრალ სადგოში. საკვებად აძლევენ 

ხარისხიან, ადვილად მოსანელებელ საკვებს. 

რაც შეეხება მედიკამენტურ მკურნალობას, უნიშნავენ ტეტრაციკლინისა და სულფანილამიდების 

ჯგუფის პრეპარატებს, მათი ინსტრუქციების შესაბამისად.  

  პასტერელოზის შრატის გამოყენებამ, შეიძლება ეფექტი მოგვცეს დაავადების მწვავე ფორმის საწყის 

სტადიაზე,როგორც კი გამოვლინდება პირველი კლინიკური ნიშნები. შრატი შეყავთ კუნთებში ან 

ვენაში,ოღონდ ორმაგი პროფილაქტიკური დოზა(რადგან ამ დროს კლინიკური ნიშნები უკვე სახეზეა); 
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შრატის ეფექტურობას აძლიერებს სულფანილამიდების პარალელური გამოყენება, აგრეთვე ის 

პრეპარატები, რომლებიც საჭიროა სიმპტომატური მკურნალობისას. 

 ღორებში, იმუნიტეტისთვის, გამოიყენება ღორის პასტერელოზის ვაქცინა.კარგ შედეგს იძლევა ახალი, 

თანამედროვე კომპლექსური ვაქცინა ,,ბორდე შილდ 4“, (BORDE SHIELD 4) (პასტერელოზის, 

პნევმონიის, რინიტის და წითელი ქარის საწინააღმდეგოდ). ეს არის პოლივალენტური 

ინაქტივირებული ვაქცინა, რომელიც უზრუნველყოფს ხანგრძლივ და დაძაბულ იმუნიტეტს; 

არსებობს აგრეთვე ვაქცინა ,,სუივაკი“, რომლის გამოყენების ინსტრუქციაც იგივეა, რაც ,,ბორდე 

შილდ4“-ის.  

არის ემულგირებული ვაქცინაც, რომლითაც ცრიან წელიწადში ერთხელ, თუმცა ამ ვაქცინის 

გამოყენებას თან ახლავს უკუჩვენებაც, რადგან ვაქცინაციის შემდეგ ხშირია საინექციო დაჩირქებები, 

რაც გამოწვეულია ორგანიზმის მიერ აღნიშნული ვაქცინის ცუდი შეწოვის უნარით. 

  

 ღორის აფრიკული ცხელება  Pestiss afrikan suum 

საქართველოსთვის ეს დაავადება შედარებით ახალია, თუმცა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში 

დიდი ხანია გავრცელებულია. საქართველოში დაავადება გამოჩნდა 2007 წელს, მანამდე ჩვენთან   

არც ერთ რეგიონში დაფიქსირებული არ იყო.  

ღორების პოპულაციის მასობრივი სიკვდილიანობა პირველად დაიწყო გურიაში, შემდეგ 

იმერეთში, შიდა ქართლში, კახეთში და არ დარჩა არც ერთი კუთხე, სადაც არ აღინიშნა ღორების 

მასიური დაცემა. 

დაავადება თითქოს ჰგავდა ღორის კლასიკურ ჭირს, მაგრამ იყო განმასხვავებელი ნიშნებიც, 

რაც ბადებდა ეჭვს, რომ საქმე გვქონდა რაღაც სხვა, ახალ დაავადებასთან. 

სწორი ეჭვი, რომელიც მაშინ არსებობდა ამ დაავადების შესახებ ეკუთვნოდა პროფესორ 

ჯემალ ბაბაკიშვილს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ეს იყო სწორედ აფრიკული ცხელება და არა სხვა 

რამ.  

გამომდინარე იქიდან, რომ მანამდე, ქვეყანაში, ეს დაავადება არ იყო დაფიქსირებული, არ იყო 

ცნობილი მისი გამოკვლევის მეთოდი და შესაბამისად, ლაბორატორია ვერ სვამდა დიაგნოზს, თუ 

რასთან გვქონდა საქმე. ამიტომ, გამოსაკვლევი მასალა (დაცემული ცხოველების სისხლი და მათი 

პარენქიმული ორგანოების ნაჭრები), გაიგზავნა ინგლისის პირბრაიტის ლაბორატორიაში, 

საიდანაც მოვიდა პასუხი, რომ ეს ჩვენთვის უცნობი დაავადება ნამდვილად ღორის აფრიკული 

ცხელება იყო. 
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შემდეგ მასალა გაიგზავნა ამერიკის შეერთებული შტატების ლონგ აილენდის 

ლაბორატორიაში, სადაც ახლაც მიმდინარეობს მისი კვლევა, რათა შემუშავდეს ვაქცინა აფრიკული 

ღორის ცხელების პრევენციისთვის. დღესდღეობით ვაქცინა მსოფლიოში  არ არსებობს. 

ამის შემდეგ, საქართველოში ჩამოვიდა შვეიცარიელ მეცნიერთა ჯგუფი, რომლებიც 

შეეცადნენ გაერკვიათ, საიდან შეიძლებოდა მოხვედრილიყო დაავადების აღმძვრელი ჩვენს 

ქვეყანაში. კვლევის შედეგად დაადგინეს, რომ ვირუსი შემოჰყვა რომელიღაც უცხო ქვეყნის გემს, 

რომელიც შემოვიდა ფოთში. გემიდან მოხდა ცხოველური საკვების ნარჩენების გადაყრა და 

სწორედ აქედან დაიწყო ყველაფერი. 

დღეისათვის, საქართველოში, წარმატებით ხორციელდება ლაბორატორიული გამოკვლევები 

ღორის აფრიკული ცხელების დიაგნოსტირებისთვის და აღარ არის საჭირო პათოლოგიური 

მასალის გაგზავნა სხვა ქვეყნებში, რაც საკმაოდ ძვირი უჯდებოდა ქვეყანას. 

დაავადების აღმძვრელი ვირუსული წარმოშობის პათოგენია. დაავადება ძალიან  

კონტაგიოზურია და  სწრაფად ვრცელდება. ხასიათდება ციებ-ცხელებით, მძიმე ჰემორაგიებით 

შინაგან ორგანოებში, კანის ციანოზით და მაღალი ლეტალობით (თითქმის 100%-მდე), რაც ძალიან 

დიდ ზარალს აყენებს მეღორეობის განვითარებას. 

ვირუსი ძალიან გამძლეა გარემო პირობების მიმართ. მისი სიცოცხლისუნარიანობა ძალიან 

მაღალია. ღორის აფრიკული ცხელებით დაავადებული ცხოველის სისხლის მაცივარში შენახვისას, 

პათოგენი სძლებს 6-7 წელს, კუნთოვან ქსოვილში და ძვლის ტვინში-188 დღე, ფეკალურ მასაში 40-

80-ზე -160 დღე, ცხოველის ლეშში სიცოცხლისუნარიანობას ინარჩუნებს 90 დღეზე მეტი, ნიადაგში 

ზაფხულის პირობებში, ცოცხალი რჩება 190 დღე, ტბის წყალში კი - 175 დღემდე. სადეზინფექციო 

ხსნარში ვირუსი მხოლოდ 4-5 საათის შემდეგ კვდება. 

ეპიზოოტოლოგიური მონაცემები: დაავადების ამთვისებელია ყველა ასაკის შინაური და 

გარეული ღორი. ინფექციის აღმძვრელის წყაროა დაავადებული და დაავადებამოხდილი 

ცხოველი. ვირუსმტარებლობა ცხოველებში გრძელდება 2 წელზე მეტ ხანს.   

დაავადებული ცხოველის ორგანიზმიდან, ვირუსის გამოყოფა ხდება ცხოველის ყველა 

გამონაყოფი სეკრეტების და ექსკრეტების საშუალებით, ასევე ცხოველის მიერ ამოსუნთქული 

ჰაერით, რადგან დაავადება აირწვეთოვანი გზითაც გადადის.  

ბუნებრივ პირობებში, დასნებოვნება ხდება ავადმყოფი და ჯანმრთელი ცხოველის ერთად 

ყოფნის პერიოდში, ძირითადად ალიმენტარული გზით, დაინფიცირებული საკვების მიცემის 

დროს, დაზიანებული კანის საშუალებით, აეროგენული გზით. დაავადების გავრცელების კიდევ 

ერთი გამავრცელებელი გზა არის დასნებოვნებული ტკიპის მიერ ცხოველის დაკბენა. 

დაავადება აღინიშნება წლის ყველა დროს, თუმცა ძირითადად მაინც ზაფხულსა და 

შემოდგომაზე. 
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ერთ-ერთი დამახასიათებელი ამ დაავადებისთვის არის პერიოდულად მისი აფეთქება, ე.წ. 

,,ტალღისებური“ მოქმედება.   

კლინიკური ნიშნები: ინკუბაციური პერიოდი გრძელდება 2-დან 22 დღემდე. დაავადება 

შეიძლება მიმდინარეობდეს   ზემწვავე, მწვავე, ქვემწვავე, ან ქრონიკული ფორმით. გვხვდება ასევე 

ლატენტური ფორმაც. 

ზემწვავე ფორმა იშვიათად გვხვდება.ტემპერატურა აიწევს 40,50-42,20-მდე. პულსი და 

სუნთქვა აჩქარებულია. 1-2 დღის შემდეგ ტემპერატურა დაიწევს, პულსი სუსტდება, სუნთქვა 

ზედაპირულია. ცხოველი მოთენთილია, მოძრაობის კოორდინაცია ირღვევა. ცხოველი კვდება 2-3 

დღეში. სხვა, რაიმე კლინიკური ნიშანი გამოვლენას ვერ ასწრებს. 

მწვავე მიმდინარეობის დროს, სხეულის ტემპერატურა იმატებს 40,50-42,20-მდე და ასეთი 

მაღალი რჩება ავადმყოფის სიცოცხლის ბოლო დღემდე. სიკვდილამდე რამოდენიმე საათით ადრე, 

სხეულის ტემპერატურა დაიწევს 370-350-მდე. პირველი 2-3 დღის განმავლობაში, კლინიკური 

ნიშნები სუსტადაა გამოვლენილი. ცხოველი მოუსვენრობს, აღგზნებულია, შეშუპებულია 

ქუთუთოები, აღინიშნება კონიუნქტივიტი, კანი ჰიპერემიულია, განსაკუთრებით თვალების 

ირგვლივ, მადა შენარჩუნებულია. 

ტემპერატურის აწევის მე-3, მე-4 დღეს, დაავადების ნიშნები კარგად შესამჩნევი ხდება: 

ცხოველი დათრგუნულია, ჩქარდება პულსი და სუნთქვა,  მადა არ აქვს, თუმცა წყურვილის 

გრძნობა შენარჩუნებულია. ღორი უმეტესად წევს, უხალისოდ მოძრაობს, ბარბაცებს, შეიმჩნევა 

კუნთების კანკალი. ხშირია სეროზულ-ჰემორაგიული კონიუნქტივიტები. ცხვირის ღრუდან 

ადგილი აქვს სეროზულ-ლორწოვანი სითხის დენას, ზოგჯერ კი - ცხვირიდან სისხლდენას. 

იკვეთება პნევმონიის ნიშნები: სუნთქვა გახშირებულია, ცხოველი ახველებს, აუსკულტაციით 

ისმინება სველი ხიხინი, გულმკერდის პალპაციის დროს ცხოველს აქვს მტკივნეული რეაქცია. მაკე 

ღორებში ხშირია ნაყოფის მოგდება. ხილული ლორწოვანი გარსები ლურჯია, თვალის 

კონიუნქტივზე და პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე აღინიშნება სისხლჩაქცევები. კანი 

ციანოზურია, განსაკუთრებით ყურის, დინგის, ყბისქვეშა სივრცის, გულმკერდის, კიდურების, 

მუცლის ვენტრალურ არეში და კუდის მიდამოში. 

დაავადების ბოლო სტადიაში, აღნიშნულ არეებში ჩნდება მრავალრიცხოვანი სისხლჩაქცევები. 

ცხოველებს მთლიანად ერღვევათ საჭმლის მომნელებელი სისტემა: აღინიშნება პირღებინება, 

დაფეკაციის პროცესი მტკივნეულია, ფეკალური მასა მაგარია და დაფარულია ლორწოთი და 

სისხლის ზოლებით. ზოგჯერ ადგილი აქვს ძლიერ ფაღარათს, სისხლის და ლორწოს შემცველობით. 

ზოგიერთ ცხოველში სიკვდილამდე 1-2 დღით ადრე, ჩნდება მენინგოენცეფალიტის ნიშნები, 

რომელსაც თან სდევს კრუჩხვა, კიდურების დამბლა. ავადმყოფობა გრძელდება 4-10 დღე და 

მთავრდება სიკვდილით. 
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ქვემწვავე მიმდინარეობა თითქმის იგივე ნიშნებით მიმდინარეობს, როგორც მწვავე, მაგრამ უფრო 

სუსტად გამოხატული სიმპტომებით და პროცესების ნელი განვითარებით. აფრიკული ცხელების 

დამახიათებელი ნიშნების გარდა, ჩნდება მეორადი ინფექციები: პასტერელოზი, სალმონელოზი და 

მათთვის დამახასიათებელი სიმპტომები: სხეულის მაღალი ტემპერატურა (420), რომელიც 

გრძელდება 6-8-დღის განმავლობაში, ხან კი ხდება ტემპერატურის დაწევა, რის შემდეგაც ისევ 

მოიმატებს. უმეტეს შემთხვევაში ვითარდება პნევმონია, სხეული იფიტება. ავადმყოფობა 

გრძელდება 15-25 დღე და უმეტესად სიკვდილით მთავრდება. გადარჩენილი ცხოველი 

ვირუსმტარებელია და დაავადება ქრონიკულ მიმდინარეობაში გადადის. 

ქრონიკული მიმდინარეობის დროს, ცხოველი თანდათან გამოიფიტება, ზრდაში ჩამორჩება, თუმცა 

მადა შენარჩუნებულია; ადგილი აქვს ბრონქოპნევმონიის ნიშნებს, ართრიტს, კერატიტს, ყურების, 

თავის, ზურგის, კიდურების ქვედა ნაწილების კანის ნეკროზს, ზოგჯერ კი დინგის და ქვედა ყბის 

კანქვეშა ქსოვილებში, რბილი, უმტკივნეულო შესიებული კერების გაჩენას. ავადმყოფობა 

გრძელდება 2-დან 10 თვემდე და უფრო დიდხანსაც. ბოლოს ცხოველთა უმეტესობა კვდება, 

გადარჩენილი ცხოველი კი ხდება ვირუსმტარებელი და მასში ავადმყოფობა ლატენტურად 

მიმდინარეობს. 

დიაგნოზი ისმება ეპიზოოტოლოგიური მონაცემების, კლინიკური ნიშნების, პათანატომიური 

ცვლილებების და ლაბორატორიული გამოკვლევების საფუძველზე. 

დიფერენციული დიაგნოზი აუცილებელია ღორის კლასიკურ ჭირთან, წითელ ქართან, 

პასტერელოზსა და სალმონელოზთან. 

მკურნალობა ჯერ არ არის შესწავლილი 

პროფილაქტიკა და დაავადებასთან ბრძოლის ღონისძიებები: აუცილებელია გატარდეს 

ღონისძიებები, რათა არ მოხდეს აფრიკული ცხელების  აღმძვრელის ხელახლა შემოტანა რომელიმე 

ამ დაავადებაზე არაკეთილსაიმედო ქვეყნიდან. ასევე, აუცილებელია, ქვეყნის შიგნით მკაცრად 

დარეგულირდეს ცხოველთა მიგრაცია ერთი კუთხიდან მეორეში. ყველა ეს პროცესი 

განხორციელდეს ვეტერინართა მკაცრი ზედამხედველობის ქვეშ. 

 

 
 
 
 
 
 

ღორის წითელი ქარი Erysipelas suum 
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ღორის წითელი ქარი ინფექციური დაავადებაა, რომელიც მიმდინარეობს ელვისებური, მწვავე, 

ქვემწვავე ან  ქრონიკული ფორმით. 

მწვავე მიმდინარეობის დროს დაავადება რთულდება სეპტიცემიური მოვლენებით, ხოლო 

ქრონიკული მიმდინარეობისას - ენდოკარდიტით და ართრიტით. 

ცხოველი უმთავრესად ავადდება 3-12 თვის ასაკში. გოჭები 3 თვის ასაკამდე არ ავადდებიან, რაც 

გამოწვეულია დედის მიერ მათთვის გადაცემული იმუნიტეტით, ხოლო უკვე ზრდასრულ ღორებს 

უკვე აქვთ გამომუშავებული ბუნებრივი რეზისტენტობა და ეს იცავთ მათ დაავადებისგან. 

ეკონომიკური ზარალი, რომელსაც წითელი ქარი იწვევს, საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგან 

ლეტალობა ამ დაავადების დროს 55-80% აღწევს. გარდა ამისა, მხედველობაშია მისაღები 

მკურნალობის ხარჯები, რომელიც იხარჯება მკურნალობაზე და დაავადების საწინააღმდეგო 

ღონისძიებებზე. 

დაავადება ბაქტერიული წარმოშობისაა. მისი გავრცელება შესაძლებელია დაინფიცირებული 

საკვების, წყლის, მოვლის საგნების, ნიადაგის და სხვა საშუალებით. მისი გადატანა ასევე შეუძლიათ 

მღრღნელებს, სისხლისმწოვ მწერებს და ფრინველებს. 

  ამთვისებელი ცხოველის ორგანიზმში, დაავადების აღმძვრელი პათოგენური მიკრობის შეჭრა 

შეიძლება მოხდეს დაზიანებული კანიდან, ალიმენტარული გზით, ლორწოვანი გარსებიდან და სხვა. 

დაავადება სეზონურია და ძირითადად თავს იჩენს გაზაფხულ-ზაფხულის სეზონებზე, თუმცა 

შეიძლება იშვიათად წელიწადის სხვა დროსაც გამოვლინდეს. 

პათოგენის ორგანიზმში შეღწევის შემდეგ, ის პირველად გამრავლებას იწყებს ლოკალიზაციის 

ადგილზე. ეს ხდება ძირითადად ნუშისებურ ჯირკვლებში, ნაწლავის ფოლიკულებში, დაზიანებული 

კანის მიდამოში და  იწვევს ალერგიულ პროცესებს. თუ ცხოველის ორგანიზმს მაღალი რეზისტენტობა 

აქვს, პროცესი შემოიფარგლება ადგილობრივი ინფექციით. ასეთ შემთხვევაში დაავადების 

მიმდინარეობა წავა უსიმპტომოდ, ან სუსტად გამოხატული კლინიკური ნიშნებით, რაც საბოლოოდ 

იწვევს ორგანიზმში იმუნიტეტის ჩამოყალიბებას. იმ შემთხვევაში კი, თუ ბაქტერიები ინტენსიურად 

გამრავლდებიან, იწყება მათ მიერ დიდი რაოდენობით ტოქსინების გამოყოფა, რაც იწვევს შინაგანი 

ორგანოების ქსოვილების ანთებას და მთელ რიგ ცვლილებებს მათში. ამის შემდეგ უკვე მკვეთრად 

გამოიხატება დაავადების კლინიკური ნიშნები. 

   ინკუბაციური პერიოდი გრძელდება 2-5 დღე. ელვისებური მიმდინარეობის დროს, ცხოველის 

საერთო მდგომარეობა მოულოდნელად უარესდება. იგი დათრგუნულია, აქვს სხეულის მაღალი 

ტემპერატურა. ცხოველი რამოდენიმე საათში კვდება კანზე ყოველგვარი ლაქების გაჩენის გარეშე. ამის 

გამო, ელვისებურ ფორმას, წითელი ქარის თეთრ ფორმასაც უწოდებენ. 

მწვავე მიმდინარეობა დამახასიათებელია წითელი ქარის სეპტიკური ფორმის დროს. სხეულის 

ტემპერატურა 420-მდე იმატებს, ცხოველი მოდუნებული და დათრგუნულია, აქვს უმადობა, უმეტესად 
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წევს, გაღიზიანებაზე სუსტად რეაგირებს, ადგომისას ბარბაცებს, აქვს ყაბზობა, აღენიშნება კუნთების 

კანკალი და გულის უკმარისობა.ზოგჯერ აქვს პირღებინება და ფაღარათი (განსაკუთრებით გოჭებში). 

გულის უკმარისობა თავის მხრივ იწვევს ფილტვების შეშუპებას, სუნთქვის გაძნელებას. კანი 

ციანოზური და ფერმკრთალია, განსაკუთრებით ყელის, ყურების, კიდურების და მუცლის შიგნითა 

ზედაპირზე. ერითემული ლაქები თავიდან ვარდისფერია, რომელიც შემდეგ მუქ წითელ ფერში 

გადადის. ლაქების ფორმა შეიძლება იყოს მრგვალი, ოვალური, სამკუთხა, რომბისებური და სხვა. 

ლაქების გაჩენა იწყება დაავადების დაწყებიდან 1-2 საათის შემდეგ და გრძელდება 2-4 დღე. 

მკურნალობის არარსებობის შემთხვევაში ცხოველი კვდება. 

ქვემწვავე მიმდინარეობა შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს და მას კანის ფორმასაც უწოდებენ, 

ცნობილია ასევე ,,ჭინჭრის ციების“ სახელით. ამ ფორმისთვის დამახასიათებელია ტემპერატურის 

მომატება 410და მეტი, საერთო სისუსტე, მადის დაქვეითება და გაძლიერებული წყურვილი. კანზე 

წარმოქმნილი წითელი ლაქები ხელის დაჭერით ფერმკრთალდება, შემდეგ კი ისევ წითლდება. 

ავადმყოფობა გრძელდება 7-12 დღე და ხშირ შემთხვევაში ცხოველის გამოჯანმრთელებით 

მთავრდება. 

ქრონიკული ფორმა ხშირად წარმოადგენს სეპტიცემიური ან ქვემწვავე ფორმის გაგრძელებას. კლინიკა 

გამოიხატება კანის ნეკროზში, სხვადასხვა ორგანოს ქრონიკულ დაზიანებაში და პოლიართრიტში. 

ძლიერი ნეკროზის დროს, კანის დიდი უბნები იფარება მუქი წითელი, მოშავო ფერის შეშუპებით, რაც 

შემდეგ იწვევს კანის დასკდომას. ეს პროცესი შეიძლება თვეობით გაგრძელდეს. კანი დანეკროზდეს  

და დაზიანებული უბანი  მთლიანად მოცილდეს.  

   დიაგნოზი ისმება ეპიზოოტოლოგიური მონაცემების და კლინიკური ნიშნების საფუძველზე. 

დიფერენციული დიაგნოზი აუცილებელია ჭირთან, პასტერელოზთან, სალმონელოზთან და 

ლისტერიოზთან. 

 მკურნალობა: ამ დაავადების  სამკურნალოდ გამოიყენება წითელი ქარის საწინააღმდეგო 

ჰიპერიმუნური შრატი და ანტიბიოტიკები. შრატი შეყავთ კუნთში ან კანქვეშ დოზით: 1-1,5 მლ. 1კგ. 

ცოცხალ წონაზე. თუ დაავადება მძიმე ფორმით მიმდინარეობს, შრატის დოზის ნახევარი შეყავთ 

ყურის ვენაში. ანტიბიოტიკი კეთდება კუნთში დოზით: 2-3 ათასი მ.ე.1 კგ. ცოცხალ წონაზე 6-8 საათის 

ინტერვალით. იმ შემთხვევაში, თუ ანტიბიოტიკმა და შრატმა შედეგი არ მოგვცა, ვახდენთ იგივე 

მკურნალობის გამეორებას. კარგ შედეგს იძლევა ოქსტრა, ოქსტრა ლონგი, ოქსიტეტრაციკლინი და ა.შ 

იმუნიტეტი:  დაავადების მოხდის და გამოჯანმრთელების შემდეგ, ცხოველი იძენს მყარ და 

ხანგრძლივ იმუნიტეტს. 

პროფილაქტიკა: დაავადების პროფილაქტიკისთვის აუცილებელია მისი პრევენცია. პირველ რიგში 

აუცილებელია წითელი ქარის საწინააღმდეგო გეგმიური ვაქცინაცია. დღეისათვის გამოიყენება 

ვაქცინები  ,,ერიპესტინი“ და ,,ბორდეშილდ 4“. 
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,,ბორდეშილდ 4“ წარმოადგენს კომპლექსურ ვაქცინას და ერთდროულად ახდენს  იმუნიტეტის 

გამომუშავებას პასტერელოზზე, პნევმონიაზე, რინიტსა და წითელ ქარზე. ცხოველებს 

გამოუმუშავდებათ ხანგრძლივი და დაძაბული იმუნიტეტი. რევაქცინაცია უტარდებათ პირველი 

ვაქცინაციიდან 4-5 თვის შემდეგ. 

გოჭების იმუნიზაციისთვის იყენებენ ცოცხალ ვაქცინებს (რუმინული შტამი,,BP-2”და დეპონორებულ 

ვაქცინას კოვენის შტამისგან), ასევე გამოიყენება კონცენტრირებული ჰიდროქსილ ალუმინიანი 

ფორმოლვაქცინა. გოჭები იცრება 2-2,5 თვის ასაკში. BP-2 ვაქცინის გამოყენებისას, ცხოველი იცრება 

ერთჯერადად, ხოლო ინაქტივირებული და დეპონირებული ვაქცინებით - ორჯერადად, 12-14 დღის 

ინტერვალით.  

წითელი ქარის პროფილაქტიკისთვის ვაქცინაციას ატარებენ 6 თვეში ერთხელ. იმუნიტეტის 

გამომუშავება იწყება ვაქცინაციიდან მე-8 დღეს  და მთავრდება მე-14 დღეს. იმუნიტეტი გრძელდება 6 

თვეს. ვაქცინაციას იშვიათად შეიძლება ახლდეს ტემპერატურის დროებითი, უმნიშვნელო მომატება 

და უმადობა, რომელიც ყოველგვარი გართულების გარეშე მალე გაივლის. 

 
                ვაქცინაციის გარდა, დაავადების პრევენციისთვის აუცილებელია  სპეციფიკური 

ვეტერინარულ-სანიტარული ღონისძიებების გატარება, რაც გულისხმობს ცხოველებისთვის 

ნორმალური კვების და მოვლა-შენახვის პირობების შექმნას, ზოოჰიგიენური პირობების 

გათვალისწინებით.  

აუცილებლობის შემთხვევაში, ავადმყოფი ღორის დაკვლა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ და 

მხოლოდ სანიტარულ სასაკლაოზე. ასეთი ტანხორცის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ თერმული 

გადამუშავების შემდეგ, ისიც იმ შემთხვევაში, როცა დაავადება არ არის შორს წასული და მხოლოდ 

საწყისი სტადიაა. აუცილებელია ავადმყოფი ღორების სადგომიდან გამოყვანის შემდეგ, მოხდეს 

სადგომის საგულდაგულო დეზიინფექცია. 
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ღორების ვირუსული გასტროენტერიტი მწვავედ მიმდინარე ინფექციური დაავადებაა, 

რომელიც ხასიათდება ღებინებით, ძლიერ გამოხატული დიარეით, ქსოვილების გაუწყლოებით 

(დეჰიდრატაციით) და მოზარდებში გამოხატული სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლით. 

  მისი გამომწვევია ვირუსი, რომელიც კორონავირუსების ჯგუფს მიეკუთვნება. ეს ვირუსი 

მგრძნობიარეა სინათლის მიმართ და სწრაფად კვდება (იშლება) ულტრაიისფერი სხივების 

მოქმედების შედეგად. ვირუსი მინუსოვან ტემპერატურაზე სიცოცხლისუნარიანობას ინარჩუნებს 3 

წლის განმავლობაში, თუმცა 800-1000 ტემპერატურაზე გაცხელებისას, 5 წუთში იღუპება.  

               ღორების ვირუსული გასტროენტერიტით ავადდება ყველა ღორი, განურჩევლად მისი 

ასაკისა. დაავადების გავრცელება შესაძლებელია წლის ყველა დროს. დაავადების წყარო შეიძლება 

იყოს დაავადებული ან დაავადებაგადატანილი ცხოველი. ვირუსი ვრცელდება კუჭ-ნაწლავის გზით. 

ხშირად დაავადება ატარებს ენზოოტიური აფეთქების ხასიათს. განსაკუთრებით მგრძნობიარენი ამ 

დაავადების მიმართ არიან გოჭები. სიკვდილიანობა პატარა ასაკში შეიძლება 100% აღწევდეს. თუ 

დედა ღორი წინასწარ ვაქცინირებულია ამ დაავადებაზე, გოჭები ინარჩუნებენ მყარ იმუნიტეტს 1-1,5 

თვემდე, ამის შემდეგ  კი ისინი კარგავენ იმუნიტეტს და აუცილებელია მათი ვაქცინაცია. 

    ჯანმრთელი ცხოველი ავადდება ავადმყოფ ცხოველებთან ერთად შენახვის პირობებში. 

ინფექციის აღმძვრელის გადაცემის ფაქტორებია: ფეკალური მასებით დასვრილი საკვები, წყალი, 

ქვეშსაფენი, მოვლის საგნები და სხვა. თუ ეს ინფექცია პირველად ჩნდება მეურნეობაში, 

სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია ვიდრე რეციდივის დროს. ინფექციის შეტანა 

ხდება მაშინ, როცა არაკეთისაიმედო მეურნეობიდან ხდება შეუმოწმებელი ცხოველების შეყვანა. 

უფრო ხშირად ავადდებიან გოჭები ასხლეტის პერიოდში. 

 ეპიზოოტოლოგია: 

კლინიკური ნიშნების გამოვლინების პერიოდი,  მისი სიმძაფრე და ლეტალობის მაჩვენებელი,  დიდად 

არის დამოკიდებული მეურნეობაში ცხოველების საერთო მდგომარეობაზე: მათ ასაკზე, მოვლა-

შენახვის პირობებზე, საკვების ხარისხზე, მოციონის არსებობაზე და სხვა ფაქტორებზე. ამთვისებელ 

სულადობაში დაავადების პროცენტმა შეიძლება მიაღწიოს 100% და ეს მოხდეს სულ 2-3 დღის 

განმავლობაში. დაავადება მძიმედ მიმდინარეობს 6 კვირიდან 3 თვის ასაკამდე მოზარდში, მაშინ, 

როცა ზრდასრული ასაკის ცხოველებში  დაავადების მიმდინარეობა შეიძლება მსუბუქი ან, თითქმის 

უსიმპტომო იყოს. ეპიზოოტიურ პროცესს ახასიათებს ციკლურობა 3-4 კვირის ინტერვალით, ანუ 

შეიძლება ცხოველები გამოჯანმრთელდნენ, დაავადება თითქოს ჩაქრეს, მაგრამ ისევ ხელახლა  

იფეთქოს. ამის გამოსარიცხად  აუცილებელია  ცხოველთა სადგომში ჩატარდეს დეზინფექცია. 

კლინიკური ნიშნები: ინკუბაციური პერიოდი გოჭებში შეიძლება გაგრძელდეს 12-24 სთ-დან 4 

დღემდე, ხოლო მოზრდილ ცხოველებში - 7 დღემდე. გოჭებში დაავადება მიმდინარეობს დიარეით. 

(ხშირად ფეკალურ მასაში არის სისხლისა და ლორწოს მინარევები), ღებინებით, წყურვილის 
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გაძლიერებით. სხეულის ტემპერატურა დაავადების დასაწყისში მომატებულია, თუმცა სწრაფად 

უბრუნდება ნორმას. დაავადების დაწყებიდან ერთი კვირის განმავლობაში, დაავადებული გოჭების 

უმრავლესობა კვდება. ლეტალობა 1-2 თვის მოზარდში აღწევს 30%. 

ზრდასრულ ღორებში დაავადების საწყის სტადიაზე შეინიშნება სხეულის ტემპერატურის სწრაფი, 

მაგრამ ხანმოკლე მატება, მადა უმცირდებათ, ეწყებათ ფაღარათი, ზოგიერთი ცხოველი სწრაფად 

გამოჯანმრთელდება, ხოლო ზოგიერთში  დაავადება პროგრესირდება  და გრძელდება 5-7 დღე, 

ხანდახან კი მეტიც. შემდეგ ცხოველი ნელ-ნელა გამოჯანმრთელდება. სიკვდილიანობა მოზრდილ 

ცხოველებში იშვიათია, მაგრამ ხადახან, დაავადების გართულების დროს, ლეტალობამ შეიძლება 15-

20% მიაღწიოს. მოზარდ ცხოველებში კი არ აღემატება 3%. 

პათანატომია: გაკვეთის დროს ძუძუმწოვარ გოჭებში ვნახულობთ მცირე რაოდენობის ხსენს, კუჭის 

ლორწოვანი გარსი შეშუპებულია, ადგილი აქვს კატარალურ და იშვიათად ჰემორაგიულ ანთებას. 

ლორწოვანი გარსი გაფარულია შემღვრეული ფერის ლორწოთი, ნაწლავები ცარიელია და  

ვნახულობთ მასში თხიერ რუხ ან ყავისფერ მასას რომელშიც შეიმჩნევა გაზის ბუშტუკები. 

მოზრდილი ცხოველების გაკვეთისას ცვლილებებია ძირითადად მსხვილ ნაწლავებში. ადგილი აქვს 

კატარალურ გასტროენტერიტს, პარანქიმულ ორგანოებში განსაკუთრებული ცვლილებები არ 

გვხვდება. 

დიაგნოზი: ისმება ძირითადად ეპიზოოტიური, კლინიკური, პათანატომიური და ლაბორატორიული  

მონაცემების საფუძველზე. 

დიფერენციული დიაგნოზი: უნდა გამოითიშოს საკვებით გამოწვეული მოწამვლა, სალმონელოზი, 

ჭორის ჭირი და დიზენტერია. 

მკურნალობა: ეფუძნება ძრითადად სიმპტომატიკას. 

პროფილაქტიკა და ბრძოლის ღონისძიებანი: დაავადებული ცხოველები უნდა გამოცალკევდეს 

ჯანმრთელებისგან, სადგომში უნდა ჩატარდეს დეზინფექცია 2%-იანი ნატრიუმის ჰიდროქსინით, 

დროებით უნდა შეწყდეს გეგმიური ვაქცინაციები. ასევე, არ შეიძლება დავუშვათ ცხოველთა გაყვანა   

ამ ტერიტორიიდან (თუნდაც ჯანმრთელების) და არ შემოვიყვანოთ ახალი ცხოველები 

პროფილაქტიკური საკარანტინო ვადის გარეშე. ცხოველებს ვუქმნით მოვლა-შენახვის ნორმალურ 

პირობებს. 

პროფილაქტიკის სახით შეიძლება გამოვიყენოთ პრეპარატი ,,კალივეტრინი“დოზით: 5მლ. სუსპენზია 

1 ლტ.წყალში.  

 

 

 



 20 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



ღორის 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



საყურადღებო ნიშნები ღორების
ავადმყოფობის დროს

§უმადობა

§უმოძრაობა ან მოძრაობის შენელება

§აბურძგნული ბეწვის საფარი

§ფაღარათი

§წონაში კლება უხვი ნერწყვდენა



§ნეზვებში ვულვიდან გამონადენი

§ფეკალურ მასაში ლორწო და სისხლი

§ღებინება

§კიდურების ციანოზი

§ღრმა და ძლიერი სუნთქვა

§ზერელე(მუცლით)სუნთქვა

§კოლტიდან განცალკევება





როგორ განვახორციელოთ კონტროლი
§გარემოს ტემპერატურა

§ნესტიანობა

§ვენტილაცია

§არასპეციფიკური სუნი

§ცხოველის რეაქცია იგამღზიანებელზე

§მადა

§ამიაკის შემცველობა ჰაერში

§ქვეშსაფენის მდგომარეობა



ღორის კლასიკური ჭირი (Pestis 
suum)

§მწვავე,ქვემწვავე და ქრონიკული
§აღმძვრელის გადაცემის გზები
§პათოგენეზი
§კლინიკური ნიშნები
§პათანატომიური გაკვეთა



ღორის კლასიკური ჭირი(დაცემული ცხოველი)



ღორის კლასიკური ჭირი(აგონია)



ღორის კლასიკური ჭირი
ფილტვის ფიბრინულ-ჰემორაგიული ანთება და
მარმარილოსებრი შუასაყარის ლიმფური კვანძები



ღორის კლასიკური ჭირი
სისხლჩაქცევები კუჭის სეროზულ გარსზე



ღორის კლასიკური ჭირი
წერტილოვანი და ლაქოვანი სასხლჩაქცევები
ფილტვში



ღორის კლასიკური ჭირი
სისხლჩაქცევები თირკმელში



ღორის კლასიკური ჭირი
სისხლჩაქცევები შარდის ბუშტის ლორწოვან გარსზე



§დიაგნოზი
§დიფერენციული დიაგნოზი
§მკურნალობა
§ვაქცინაცია
§იმუნიტეტი
§პროფილაქტიკა და ბრძოლის
ღონისძიებანი



ღორის პასტერელოზი
(ჰემორაგიული სეპტიცემია)

PASTEURELLOSIS

§დაავადების აღმძვრელი:Pasteurella 

bovisepticum, Pasteurella Ovisepticum, 

Pasteurella suisepticum, Pasteurella 

avisepticum. 

§მიმდინარეობისფორმები:სეფსისური,მწვავე,

ქრონიკული



§კლინიკური ნიშნები

§პათანატომიური

ცვლილებები

§მკურნალობა

§ვაქცინაცია



ღორის პასტერელოზი(ჰემორაგიული სეპტიცემია)
ფიბრინულ-ჰემორაგიული პნევმონია



ღორის პასტერელოზი
ფიბრინული პნევმონია ფილტვის ქსოვილის ნეკროზით



პასტერელოზი
ფიბრინული ეპიკარდიტი და მრავლობითი სისხლჩაქცევები

გოჭებში



ღორის პასტერელოზი
ნეკროზული კერები ღვიძლში პასტერელოზის დროს



ღორის პასტერელოზი
კატარულ-ჰემორაგიული გასტრიტი პასტერელოზის დროს



ღორის პასტერელოზი
გადიდებული ნაღვლის ბუშტი პასტერელოზის დროს



ღორის აფრიკული ცხელება
(Pestiss afrikan suum)
§საქართველოშიდაავადების წარმოშობის უახლესი

ისტორია.
§პათოგენეზი

§ეპიზოოტიური მონაცემები

§დაავადების გადაცემის გზები

§დაავადების მიმდინარეობის ფორმები



•კლინიკური ნიშნები აფრიკული

ცხელების დროს

•დიაგნოზი

•მკურნალობა

•პროფილაქტიკა და ბრძოლის

ღონისძიებანი



ღორის აფრიკული ცხელება
გადიდებული ელენთა



ღორის აფრიკული ცხელება
სისხლჩაქცევები მუცლის ვენტრალურ ნაწილზე



ღორის აფრიკული ცხელება
სისხლჩაქცევები ყურის უკანა მიდამოებში



ღორის აფრიკული ცხელება
აფრიკული ცხელებით დაცემული ღორის ლეშების

განადგურება



ღორის წითელი ქარი
Erysipelas suum

§დაავადების მიმდინარეობის ფორმები

§ორგანიზმში აღმძვრელის შეჭრის გზები

§პათოგენეზი

§დიაგნოზი

§დიფერენციული დიაგნოზი



§წითელი ქარის მკურნალობის საშუალებანი

§ვაქცინაცია

§პროფილაქტიკური საშუალებანი და

§დაავადებასთან ბრძოლის ღონისძიებანი



ღორის წითელი ქარი
სხვადასხვა ზომის წითელი ლაქები ღორის კანზე



ღორის წითელი ქარი
რომბისებური წითელი ლაქები და კანის ნეკროზული კერები

ღორის კანზე



ღორის წითელი ქარი
მწვავე მეჭეჭოვანი ენდოკარდიტი და თრომბული მასა

სარქველებზე



ღორის წითელი ქარი
ქრონიკული მეჭეჭოვანი ენდოკარდიტი



ღორის წითელი ქარი
სისხლსავსეობა და სისხლჩაქცევა ღორის თირკმელში



ღორის წითელი ქარი
კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის
კატარულ-ჰემორაგიული ანთება



ღორების ვირუსული გასტროენტერიტი
Gastroenteritis infectiosa suum
§დაავადების გავრცელების გზები

§ეპიზოოტოლოგია

§კლინიკური ნიშნები

§პათანატომია

§დიაგნოზიდიფერენციული დიაგნოზი

§მკურნალობა

§პროფილაქტიკა



ღორების ვირუსული გასტროენტერიტი
კუჭის კედლის შეშუპება გოჭებში



ღორების ვირუსული გასტროენტერიტი
კოლინჯის ნაწლავის შეშუპება გოჭებში
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ღორის დაავადებები 
                                  კითხვარი ტრენინგის დაწყების 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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20     წელი ____   _________________ 
 
რეგიონი 

1. ღორის ღორის კლასიკური ჭირით ავადდება: 
                ა) 6 თვემდე ასაკის ღორი;      
                ბ) ყველა ასაკის შინაური და გარეული ღორი. 
 
             2. ღორის პასტერელოზით დაავადებულ ცხოველებში: 
                ა) შესაძლებელია მკურნალობა მწვავე ფორმის დასაწყისში;   
                ბ) არ ექვემდებარება მკურნალობას;  
                გ) სწრაფად კლავენ. 
 

3. ღორის პასტერელოზის მკურნალობა ეფექტურია: 
 
                 ა) მწვავე ფორმის დასაწყის სტადიაზე;   
                 ბ) ქვემწვავე ფორმის დროს;  
                 გ) ქვემწვავე და მწვავე ფორმის დასაწყისში; 
 
             4.   ღორის აფრიკული ჭირით ავადდება: 
       ა) შინაური და გარეული ცხოველები;  
                   ბ) მხოლოდ შინაური ცხოველი. 
                   გ)ორივე 
 

5. ღორის აფრიკული ჭირით დაავადებულ ცხოველებში: 
                    ა) შესაძლებელი მკურნალობა;   
                    ბ) არ ექვემდებარება მკურნალობას;  
                    გ) სწრაფად კლავენ; 
 

      6. წითელი ქარის მიმართ ამთვისებელია ცხოველი: 
                     ა) 2 წლის ასაკში;   
                     ბ) სამი თვიდან ერთ წლამდე. 
                     გ)  ყველა ასაკის; 
 

7. ღორის წითელი ქარით ავადდება: 
                     ა) 6 თვემდე ასაკის ღორი;      
                     ბ) ყველა ასაკის შინაური და გარეული ღორი. 
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8. ღორის ვირუსული გასტროენტერიტის დროს გიაგნოზი ისმება : 
 
                ა)ეპიზოოტიური მონაცემების საფუძველზე 
                ბ)კლინიკური ნიშნებით 
                გ)პათანატომიური გაკვეთით 
               დ)ლაბორატორიული გამოკვლევებით 
               ე)ყველა ერთად 
 

9. ღორის პასტერელოზის დროს შეიძლება თუ არა დაცემულ ცხოველს არ 
ჰქონდეს გამოხატული კლინიკური ნიშნები: 
ა)დიახ 
ბ)არა 

              

              10.რამდენ ხანს შეიძლება გაძლოს აფრიკული ცხელების ვირუსმა გარემოში? 

             ა)6 თვე 

             ბ)2-3  წელი 

             გ)6-7 წელი 

             დ)უფრო მეტ ხანს 

             11.ღორის წითელი ქარი არის: 

             ა) ვირუსული წარმოშობის დაავადება 

             ბ)ბაქტერიული წარმოშობის დაავადება 

            12.ღორის ვირუსული გასტროენტერიტით დაავადების დროს  

                 აქვს თუ არა მნიშვნელობა ცხოველის ასაკს ?      

              ა) დიახ 

               ბ)არა 

 

 

 

 


