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АЛҒЫ СӨЗ
Қазақстан Республикасының Президенті Н.А. Назарбаевтың 2030 жылға
дейінгі бағдарламасында елді азық-түлікпен жəне шикізат өнімдерімен
қамтамасыз ету мақсатында ауыл шаруашы-лығын дамытудың кешенді
шаралары қарастырылған. Бағдарла-мада арнайы кешендерді, фермерлік
қосалқы шаруашылықтарды дамыта отырып, алдағы уақытта мал
шаруашылығы өнімдерін көбейту қарастырылған. Сонымен қатар мал жəне
шикізат өнімдерін өңдеуге үлкен мəн берілген.
Осыған байланысты, қазіргі уақытта мал ауруларын анықтау мен оны
емдеудің алдыңғы қатардағы əдістері мен жолдарын табу жəне практикаға
енгізу, сонымен қатар жануарлар мен құстардың ауруын жəне шығынын
азайтатын ветеринариялық - санитариялық шараларды жүзеге асыру жүйесі
ойластырылуда.
«Ветеринария негіздері» пəнінің мақсаты студенттерге «Мал өнімдерін
өндіру жəне өңдеу технологиясы», «Фермерлік іс», «Мал шаруашылық
селекциясы жəне биотехнологиясы», «Зоотехния» мамандықтары бойынша
кең көлемде білім беру, мал организмінде болатын əр түрлі патологиялық
үрдістерді анықтау, аурудың шығу себептерін, алдын алу жəне онымен
күресу шараларын жүргізуді меңгеруге үйретеді.
«Ветеринария негіздері» курсының мақсаты студенттерге жалпы
патология, клиникалық диагностика, хирургия, азықтан жəне химиялық
заттардан улану, жұқпалы емес аурулар, терапия, фармакология,
токсикология, індеттану, паразитология пəндері бойынша, ауыл
шаруашылық малының жұқпалы жəне жұқпалы емес ауруларымен күресудің
негізгі шараларын ұйымдастыру, адам мен малға ортақ аурулардан адамды
қорғау туралы кешенді білім беру болып саналады.
Мал дəрігерлік білім шаруашылық мамандарына өте қажет, себебі
жоспарлы жəне күнделікті жалпы сақтық шараларды, індетке қарсы
жұмыстарды жүргізу, мал дəрігерлік ісіндегі жоспарлауды ұйымдастыру, мал
шаруашылығында, ветеринариялық-санитария-лық жағынан сапасы жоғары
мал жəне мал өнімдерін алуда, мал басын көбейтіп, аман сақтап қалуда өте
маңызды орын алады.
Мал шаруашылығында ветеринариялық-санитариялық талап-тар,
мөлшерлер жəне технологиялық үрдістерді ұйымдастыру ережелері, ауру
малға алғашқы ветеринариялық жедел көмек көрсету, қоршаған ортаны
ластанудан қорғау «Ветеринария негіздері» курсының міндеттері болып
саналады. Бұл курс ауыл шаруашылық жануарларының қалыпты
анатомиясын жəне физиологиясын, биохимиясын, генетикасын, гигиенасын,
микробиологияны, зоологияны, малды азықтандыруды толық меңгерген
студенттерге арналған. Ветеринариялық білім арнайы техноло-гиялық
пəндерді – жеке мал шаруашылығын, сонымен қатар мал шаруашылығы
өнімін өндіру жəне оны сақтауды терең түсінуге көмектеседі.
3

КІРІСПЕ
«Ветеринария негіздері» туралы пəнін оқып таныспастан бұрын,
ветеринария саласының жетістіктері туралы, оның зерттеу əдістері,
ветеринариялық істерді ұйымдастыру жəне ауыл шаруашылық мамандарын
дайындаудағы ветеринариялық білімнің маңызын түсіну қажет.
Ветеринария – жануарлар организмінің құрылысы туралы, оның өсу
жəне даму заңдылықтары туралы, аурудың пайда болу себептері, оны
анықтау тəсілдері, емдеу мен алдын алу, аурумен күресу шаралары, сонымен
қатар жоғары сапалы мал өнімін өндіру туралы ғылымдар кешені.
Қазақстан Республикасында жүргізілетін ветеринариялық қызметтің
негізгі мақсаты – шаруашылықтарда мал дəрігерлік шараларды сапалы əрі
уақытылы жүргізіп, жануарларды жұқпалы емес, жұқпалы жəне
паразитарлық аурулардан тазарту, қауіпті індеттерден адамды сақтандыру,
мал ауруын азайту, шығынға жол бермей, шаруашылықтарға келтіретін
зиянды барынша азайту болып саналады. Ветеринария саласының
экономикалық, биологиялық жəне медициналық - санитарлық маңызы да
жоғары.
Əлемнің жəне республикамыздың ветеринария саласындағы жетістіктері
де айтуға тұрарлықтай. Көрнекті ғалымдардың жан-жақты жүргізген ғылыми
зерттеулерінің нəтижесінде жануарлардың көптеген ауруларын жою əдістері
жəне аурулардан сақтандырудың жолдары ойластырылып табылған. Сондайақ Қазақстан Республика-сында ірі қара обасы, ала өкпе қабынуы, жылқы
маңқасы жойылған.
Қазақстанда 1810 жылға дейін жануарлар ауруларын емдеумен малшықазақтар өздері айналысқан, содан кейін Ресейден жұмыс бабымен келген
ветеринарлық мамандары, ал 1891 жылдан бастап ветеринарлық қызмет
жекеленіп, өз алдына бөлініп шыққан. Мамандарды Омбы жəне Тобыл
ветеринариялық мектептері, сонымен қатар Қазан, Юрьев, Варшава
ветеринариялық институттары дайындаған. 1897 жылы тұңғыш
ветеринарлық-бактериологиялық лаборатория Оралда ашылған. 1920 жылы
ветеринарлық бас басқарма құрылған. Қазақстанда ветеринарлық саланың
дамуына А.П.Петровский, У.Б.Базанов, Т.И.Исенгулов, К.И.Скрябин,
А.П.Сейдалин жəне басқа да атақты ғалымдар үлкен үлес қосқан.
Қазақстан Республикасында жануарлар ауруларымен күресу шаралары
ҚР Президенті бекіткен (Бірінші заң 1995 жылы 25 маусымда, екіншісі 2002
жылы 10 шілдеде қабылданған, Заң 6 тараудан жəне 37 баптан тұрады)
«Ветеринария туралы заң» негізінде, Үкімет жарғылары жəне ҚР Ауыл
шаруашылығы министрлігінің ветеринария туралы заң актілері мен
нұсқаулары бойынша жүргізіледі. Қазақстанда ветеринария саласын
қадағалау органдары мемлекеттің басқаруында болады, жүргізілетін
ветерина-риялық шаралар жоспарлы түрде, ал аса қауіпті ауруларға қарсы
шаралар мемлекет есебінен жүргізіледі. Қазіргі кезде аса қауіпті жұқпалы
ауруларды жəне
карантиндік шараларды қоспағанда, ветеринариялық
жұмыстардың барлық түрлері бəсекелестік ортаға берілген жəне
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лицензиялауға жатады. Ветеринариялық препарат-тарды өндіру саласы да
бəсекелестік ортаға қарайды.
Жұқпалы аурумен күресудің негізі аурудың алдын алу болып табылады.
Ірі мал шаруашылығында жүргізілетін ветеринариялық шаралар
шаруашылықтың жоспарлы жұмыстары құрамына кіреді жəне мал
шаруашылық мамандарымен біріге отырып жүргізіледі.
Жануарлар мен құстардың жұқпалы ауруларымен күресу мақсатында
кешенді жалпы жəне арнайы шаралар жүргізіледі. Жануар ағзасының
саулығын қорғау, шаруашылық мамандарының күнделікті жұмыстарының
басты нəтижесі болып саналуы қажет. Жануар өнімінің өнімділігін арттыру
жəне оның саулығын сақтау өзара тығыз байланысты.
Осыған байланысты шаруашылық мамандары міндеттерінің қатарына
мына төмендегілер жатады:
1. Жануар ауруының сыртқы жəне ішкі негізгі себептерін білу.
2. Кеңінен тараған аурулардың пайда болу себептерін жəне алдын алу
шараларын анықтау.
3. Қарапайым емдеу əдістерін қолдана отырып, ауру малға алғашқы
көмек көрсету.
4. Ең көп тараған жұқпалы емес аурулардың пайда болуын жəне алдын
алу жолдарын білу.
5. Мал басын қорғау мақсатында сақтық шараларын жүргізу.
6. Ветеринариялық мамандарға арнаулы шараларды жүргізуге көмек
беру.
7. Мал шаруашылығы мамандарының ветеринариялық - санитариялық
білімін жетілдіру.
Мал шаруашылығында ветеринариялық-санитариялық талап- тарды,
мөлшерлерді қолдану жəне технологиялық үрдістерді ұйымдастыру, сапасы
жоғары мал мен мал өнімдерін алу, мал басын көбейту жəне жануарларды
бордақылау істері ветеринариялық білімді терең меңгеруді қажет етеді.
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1. Ветеринарияның маңызы. Ауру туралы жалпы ілім.
Ветеринария саласы сау жəне ауру жануарлар организмінің тіршілік
заңдылығын, аурудың пайда болу себептерін, анықтау əдістерін, аурудың
алдын алу жəне күтіп-бағу, азықтандыру, жұмысқа пайдалану жолдарын
ескере отырып, ауру жануарларды емдеу, сонымен қатар адамды жануарлар
мен адамға ортақ аурулардан сақтандыру шараларын толық меңгеретін
ғылыми білімнің кешенін құрайды.
Ветеринария нысандарына жануар мен құс жəне олардан алынатын
өнімдер мен шикізаттар жатады.
Ветеринариялық істі басқаратын жəне ветеринариялық қызмет
көрсетудің ретін анықтайтын, оның мақсаттарын айқындайтын «Ветеринария
туралы заң» негізінде ветеринариялық қызмет жүргізіледі.
Ветеринария саласындағы негізгі міндеттер мыналар: жануарларды
аурулардан қорғау жəне емдеу; халықтың денсаулығын жануарлар мен
адамға ортақ аурулардан қорғау; мемлекеттік ветеринариялық қадағалау
бақылауындағы жүктердің ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету; Қазақстан республикасын басқа мемлекеттерден келетін
жануарлардың жұқпалы жəне экзоотикалық ауруларының енуі мен
таралуынан қорғау; ветеринариялық препараттардың сапасын бақылау;
жануарлар ауруларына қарсы күресу əдістерін анықтау жəне қолдану,
жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың сапасын ветеринариялықсанитариялық бақылауды қамтамасыз ету; жеке жəне заңды тұлғалар
атқаратын ветеринария саласындағы қызметті жүргізу кезінде қоршаған
ортаны ластаудың алдын алу жəне оны жою; ветеринария ғылымын дамыту,
ветеринария мамандарын даярлау жəне олардың біліктілігін арттыру жатады.
Ауыл шаруашылығы министрлігі «Ветеринария туралы заң» негізінде
жəне оны дамыту үшін кəсіпорындардың барлық меншіктілік түрлеріне
бірдей міндетті нұсқаулар мен міндеттемелерді шығарады.
Ветеринария саласындағы заң мыналарды: ветеринариялық істің
құқықтық негіздерін; ветеринариялық қызметті ұйымдастыру құрылымын;
Қазақстан Республикасының аумағын басқа мемлекеттерден жануарлардың
жұқпалы жəне
экзотикалық ауруларының əкелінуі мен таралуынан
қорғауды; мемлекеттік қадағалаудың жəне олардың ұйымдарының ретін
мемлекеттік ветеринариялық қадағалау жүргізуші құзіретті тұлғаның
қызметтерінің ережесін; жануарларды карантиндеудің ретін жəне шарттарын;
шаруашылықтарға, тұрған бекеттеріне жəне түрлі нысаналарға жұқпалы ауру
қоздырушыларының таралуынан қорғауды; жануарларды көбейту жəне
өсірумен айналысатын ауыл шаруашылығы кəсіпорындары орындауға
міндетті ветеринариялық шараларды; жануарлардан алынатын өнімдер мен
шикізаттарды сату кезінде ветеринариялық талаптарды; ветеринариялықсанитариялық сараптау ережелерін ветеринария саласындағы қызметті
лицензиялауды;
ветеринарлық
химиотерапевтік,
дезинфекциялық
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препараттарды қолданудың тəсілдері мен шарттарын, жұқпалы, инвазиялық
ауруларға диагностикалық зерттеулер жүргізудің əдістемелерін жəне түрлі
арнайы шараларды жүргізуді; ветеринариялық шараларды жабдықтандырудың нормаларын; ветеринарлық тауарларды жəне мал өнімдерін
тасымалдау кезінде зоогигиеналық жəне ветеринариялық (ветеринариялықсанитариялық) талаптарды сақтауға; ветеринариялық шараларды жүргізуге
мамандардың жұмсалатын еңбек нормаларын; ветеринариялық қызметті
қаржыландыру ретін жəне жүйесін реттеп қарастырады.
«Ветеринария туралы заңға» сəйкес жеке жəне заңды тұлғалар:
-Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңдарымен
белгіленген жануарлар ауруларының алдын алуды жəне мемлекеттік
ветеринариялық қадағалау бақылауындағы жүктердің қауіпсіздігін
қамтамасыз
ететін
ветеринариялық
(ветеринариялық-санитариялық)
ережелерді сақтай отырып, ветеринариялық жəне əкімшілік-шаруашылық ісшараларды жүзеге асыруға;
-зоопарктердегі, цирктердегі, омарталардағы, аквариумдердегі жануарларды қоса алғанда, жануарлардың ветеринариялық (ветеринариялықсанитариялық) ережелер мен нормативтерге сəйкес ұсталуын, өсірілуін жəне
пайдалануын жүзеге асыруға;
-аумақты, мал шаруашылығы қоражайларын, сондай-ақ жемшөпті,
жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты сақтауға жəне өңдеуге
арналған ғимараттарды ветеринариялық-санитариялық ережелер мен
нормативтерге сəйкес ұстауға, қоршаған ортаның ластануына жол бермеуге;
-мемлекеттік ветеринариялық қадағалау бақылауындағы жүктерді
ұстауға, өсіруге, пайдалануға, өндіруге, дайындауға (союға), сақтауға, өңдеу
мен өткізуге байланысты, мемлекеттік ветеринариялық қадағалау
нысандарын орналастыру, салу, қайта жаңғырту жəне пайдалануға беруге;
- барлық шаруашылық жануарларын бірдейлендіруді жəне олардың
ветеринариялық төлқұжаттарын рəсімдеуді қамтамасыз етуге;
- кенеттен бірнеше жануардың өлім-жітімге ұшырауы, олардың бір
мезгілде ауруы немесе əдеттен тыс мінез көрсету жағдайлары туралы,
ветеринариялық мамандар келгенге дейін ауру белгісі жөнінен күдікті
жануарларды оқшаулап ұстау шараларын қолдануға;
- мемлекеттік ветеринариялық қадағалау органдарына жаңадан сатып
алынған жануарлардың сойылғаны мен сатылғаны туралы хабарлауға;
-ветеринариялық инспекторлардың мемлекеттік ветеринариялық
қадағалау бақылайтын жүктерді ветеринариялық тексеру үшін кедергісіз
беруге;
- жануарлардың жəне адамның денсаулығына қауіп төндіретін
мемлекеттік ветеринариялық қадағалау бақылауындағы жүктерді залалсыздандыру (зарарсыздандыру), өңдеу жөніндегі ветеринариялық инспекторлардың талаптарын орындауға;
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- союдың алдында ветеринариялық тексеру жүргізбей жануарларды
өткізуге, союға жəне сойғаннан кейін ұшалары мен мүшелеріне
ветеринариялық-санитариялық сараптама жасамай өткізуге жол бермеуге;
- ветеринариялық мамандарға өздерінің қызметтік міндеттерін
орындауына жəрдем көрсетуге;
- жаңа жетілдірілген ветеринариялық препараттарға жасалған ғылымитехникалық құжаттаманы ветеринария саласының уəкілетті мемлекеттік
органымен келісуге міндетті.
Ветеринариялық іс-шаралар:
1) жануар мен адамға ортақ ауруларды қоса алғанда, жануар
ауруларының пайда болуы мен азықтан улануының алдын алу, жануардан
алынатын өнімдер мен шикізаттың, ветеринариялық препараттардың, жемшөп пен жем-шөптік қоспалардың ұсталуының Қазақстан Республикасының
ветеринария саласындағы заңдарының талаптарына сəйкестігін қамтамасыз
ету мақсатында ветеринариялық-санитариялық тұрғыдан қолайлы аумақта
өткізілетін іс-шаралар;
2) шектеу іс-шараларын немесе карантинді қоса алғанда, жануарлардың
аса қауіпті ауруларын жою жəне олардың таралуының алдын алу мақсатымен
індет ошағында жəне қолайсыз бекеттерде жүргізілетін іс-шаралар болып
бөлінеді.
Ветеринариялық іс-шараларды ұйымдастыру жəне жүзеге асыру
тəртібін ветеринария саласындағы уəкілетті мемлекеттік орган бекітеді, жеке
жəне заңды тұлғалардың оны орындауы міндетті болып табылады.
Шектеу немесе карантиндік іс-шаралары жануарлардың жұқпалы
аурулары пайда болған жағдайда, тиісті аумақтың
мемлекеттік бас
ветеринариялық инспекторының ұсынуы бойынша, жергілікті атқарушы
органның шешімімен бекітіледі. Сондықтан да, шаруашылық мамандарының
ауру туралы, жануарлар ауруын зерттеу əдістері, оның алдын-алу жəне
шектеу іс-шаралары жүйесі жөніндегі білімділігінің маңызы жоғары
деңгейде болуы қажет.
Ауру жұқпалы емес жəне жұқпалы болып екі түрге бөлінеді. Жұқпалы
аурулар өз кезегінде, қоздырушылары өсімдік тұқымдасты (бактериялар,
бациллалар, фильтрленуші вирустар) зардапты организмдер болып табылатын індетті жəне жануар тұқымдасты (бірторшалылар-қарапайымдылар,
паразиттік құрттар-гельминттер, өрмекші тəріздестер жəне жəндіктер)
паразиттерден пайда болатын инвазиялық болып бөлінеді.
Ауру – организмнің зардапты агентке жауап беруін қалыптастыруға
бағытталған күрделі реакциясы, организм мен сыртқы ортаның қарымқатынасының бұзылуының нəтижесінде туындайды жəне жануарлардың
өнімділігі мен экономикалық тиімділігін төмендетеді.
Аурудың төрт кезеңін ажыратады:
1) жасырын;
2) бастапқы немесе клиника алдындағы (продромальдік);
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3) клиникалық айқын;
4) ақырғы.
Жасырын кезең микробтың енген кезінен бастап, аурудың алғашқы
белгілері басталғанға дейін созылады. Бұл кезең бірнеше минуттан бастап
жылға созылады жəне зардапты микробтың əсер ететін уақытына,
уыттылығына, организмнің төзімділігіне байланысты болады. Мысалы,
күйген кезде жасырын кезең бірнеше минут, тұмауда - бірнеше сағат,
туберкулезде - бірнеше ай. Бұл кезеңнің уақыт аралығында организм ауру
агентімен белсенді күреседі, ал қоздырушыны жойған кезде ауру білінбеуі
мүмкін.
Клиника алдындағы немесе продромальдік кезең аурудың бірінші
белгілерінен бастап, оның толық клиникалық белгілері білінген кезі. Бұл
кезеңде көптеген ауруларға ортақ клиникалық белгілер айқындалады: дене
ыстығы көтеріледі, жүрек жұмысы жəне тыныс алу жиілейді, тəбеті
төмендейді, жүйке жүйесі бұзылады. Зардапты қоздырушыны жойғаннан
кейін организмнің қалыптасу функциялары белсенділік көрсетіп, жазылып
кетеді. Бұл кезеңде осы ауруға тəн белгілері байқалмайды, сондықтан да
диагноз қою өте қиын болады.
Аурудың толық клиникалық белгілері байқалған кезде осы ауруға тəн
негізгі клиникалық сипаттары айқындалады (мысалы теріде дақтың болуы –
тілмеде, жөтелдің -бронхопневмонияда, іші тоқтамай өту - диспепсияда). Бұл
клиникалық белгілері қаншама өзіне тəн сипаттау болғанымен, аурудың
клиникалық түрлері сан алуан жəне оның ұзақтығы əр түрлі болады.
Клиникалық кезеңнің ұзақтығы қоздырушының уыттылығына жəне
организмнің қорғаныс күштеріне де байланысты (аусыл, тілмеде – бірнеше
күн, бруцеллез бен туберкулездерде – бірнеше ай).
Аурудың ақыры жайлы болып, малдың жазылуымен (толық, толық
емес) немесе жайсыз болғанда өліммен аяқталады. Мал толық жазылғанда
организмде жəне оның ағзаларында морфологиялық немесе функциялық
қалпына қайта келу жүреді. Бірақ, бұл жағдайда организм бастапқы қалпына
келмеуі де мүмкін, организмде иммунитет пайда болады немесе керісінше
сезміталдығы күшейеді (аллергия). Мал толық сауықпаған кезеңде денеде əр
түрлі бұзылған функциялар мен құрылымдық ақаулар қалады, олар
организмнің қоры есебінен қалыптасуы мүмкін. Кейде организмде
патологиялық жағдай дамиды (бүйректің қатаюы, миокардтың зақымдануы),
бұл кезеңде жануар жеңіл түрде қайталап ауырады.
Организм өзгерген ортаның жағдайына қалыптаса алмаған кезінде
өліммен аяқталады. Өлімнің негізгі себептері:
-жүрек жұмысының тоқталуы (жүректің немес мидағы жүйке
орталығының зақымдануы);
-тыныс алудың тоқталуы (мидағы тыныс алу орталығының зақымдануы).
Өлім бірден немесе біртіндеп, ал екінші жағдайда жанталасу жəне
клиникалық өліммен аяқталады.
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Жанталасу (агония) орталық жүйке жүйесі функцияларының бұзылуы
нəтижесінде, организмнің барлық функцияларының терең зақымдануымен
сипатталады. Бұл кезде тыныс алу үзілген түрде, жүрек қағысы бəсеңдейді,
дене қызуы төмендейді, құрысып қалу байқалады жəне несеп жəне нəжістің
бөлінуі қиындайды. Бұндай құбылыс бірнеше сағаттан екі күнге дейін
созылып, клиникалық өлімге ауысады.
Клиникалық өлім тыныс алу жəне жүрек соғуының тоқталуымен,
торшаларда алмасу функцияларының кенеттен тежелуімен сипатталады.
Клиникалық өлімнің мерзімі 5-6 минут, оттегінің жетіспеушілігіне аса
сезімтал жүйке жүйесінің (ми қыртысының) жоғарғы бөлімдерінің тірілу
уақытымен анықталады. Клиникалық өлім – қайтарылатын процесс жəне
организмге (жүрекке, орталық жүйке жүйесіне) белгілі əсер ету арқылы
тіршілік функцияларын орнына келтіруге болады. Клиникалық өлім
биологиялыққа ауысады, біріншіден орталық жүйке жүйесінде, сосын басқа
да ағзалар мен ұлпаларды орнына келмейтін өзгерістермен сипатталады.
Өлімнің белгілері:
1) өлексе мұздайды – бірінші күні сағат сайын 0,2 градусқа;
2) өлексенің сіресуі - өлгеннен соң 8-10 сағаттан кейін;
3) өлексе дақтары – гемолизденген қанның ұлпаларға сіңуі нəтижесінде;
4) өлексенің шіруі – бауырдағы жасыл дақтар (күкіртті сутектің
темірмен байланысқа түсуі есебінен) байқалады.
Этиология – ауру туындауының жағдайы мен себебі туралы ілім. Туа
жəне жүре пайда болатын жəне сыртқы қоршаған орта əсерінен болатын
себептерін ажыратады.
Аурудың сыртқы себептері – олар механикалық, физикалық, химиялық
жəне биологиялық агенттер.
Механикалық факторлардың түрі - əсер етуі жəне жарақатқа əсерлі
күші жағынан əр түрлі болады.
Физикалық факторларға – жылы жəне суықтың, жарық сəулесінің,
электрдің, атмосфералық қысымның əсерлері жатады. Жергілікті жылу
күйдіруі мүмкін, ол қызару дəрежесіне жəне күлдіреп көмірленуіне
байланысты болады. Жалпы жылуда ыстық өтіп, дене қызуы көтеріледі, қан
тамырының соғуы жəне тыныс алуы жиілейді, кейде өліммен аяқталады.
Суықтың жергілікті əсерінен үсиді, қатып қалған ұлпаларды еріткенде олар
өледі. Суықтың жалпы əсерінен алмасу процестерінің, жүректің соғуы мен
тыныс алуы баяулайды, өлімге соқтыруы мүмкін. Суықтанудың зардабының
бірі – тұмау ауруы. Энергия сəулесі ұлпаларды иондайды, соның əсерінен
тізбекті реакцияларға əкеліп соғуы жəне алмасу үрдістерінің бұзылуы
салдарынан өлімге немесе сəулелік ауруға ұшырайды. Токтың əсерінен
күйеді, егерде тоқ жүрек арқылы өткен болса, онда оның тоқтауы мүмкін.
Қысымның төмендеуі көмір қышқылының жəне оттегінің жетіспеушілігіне –
«тау» ауруына душар етеді. Қысымның көтерілуінен қан газға толып кетеді
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жəне қысымды қалпына түсірген кезде, газдардың шығуы қан тамырларын
бекітіп тастауы мүмкін, бұл «кессон» ауруына шалдықтырады.
Химиялық факторларға – улардың əсерлері: биоорганикалыққа –
қышқылдар, сілтілер, ауыр металдардың тұздары; органикалыққа – спирттер,
шіру жəне ашып кету өнімдері, улы өсімдіктер жатады. Химиялық заттар
денатурациялайды, торшалардың құрылымын, алмасу құбылыстарын бұзады,
бөліп шығару, ас қорыту, тыныс алу, жүйке жүйелерінің қызметін ажыратып
тастайды.
Биологиялық факторларға тірі организмдер жатады: зардапты
микробтар, вирустар, саңырауқұлақтар, протозоолар, құрттар, жəндіктер,
кенелер.
Жануарларды дұрыс бағып-күтпеу, құнарсыз азықтандыру, малды
дұрыс пайдаланбау факторлары аурудың пайда болуына ықпалын тигізеді.
Дерттену – аурудың берілу механизмі, түрі жəне дамуы мен өту
сатылары туралы ілім.
Аурудың даму жолы тек қана алғашқы себептерімен, күштерімен ғана
емес, сонымен қатар организмнің өзіне де байланысты. Аурудың даму
сатысында зат алмасу үрдістері қызметін реттейтін жоғарғы жүйке жүйесінің
атқаратын маңызы зор. Аурушаңдыққа жануардың жасы да едəуір əсер етеді,
əлсіреген, қартайған жəне жас мал ауруға қатты шалдығады. Сонымен қатар
жоғары өнімді жəне асыл тұқымды жануарлар ауруға өте сезімтал болып
келеді.
Аурудың агенттері организмге қан тамырлары, ұлпалар жəне жүйке
талшықтары арқылы тарайды. Улы заттардың түзілуінен немесе ағза
қызметінің бұзылуы салдарынан зақымданған мүше бүкіл организмге əсерін
тигізеді.
Организмде зардапты қоздырушының əсерінен қызметі бұзылған
қызметті қалпына келтіретін қорғаныс – бейімделу механизмдерінің қатары
бар. Қызметтерді қалпына келтірудің маңызды факторларының бірі –
организмдегі қордың болуы. Қалыпты жағдайда жүрек етінің 17-20 % қуаты,
өкпенің сыртқы тынысы 20-25 %, бауырдың функция атқаратын элементтері
12-15 %, қанның гемоглобині 50-60 % мөлшерде ғана пайдаланылады.
Зардапты қоздырушымен организмнің қарым-қатынасқа түсуінде жеке
реактивтіліктің маңызы жоғары. Яғни, бір түрлі қоздырушының əсерінен
барлығында бірдей ауру пайда болмайды, тек реакцияның түрлі варианттары
туындайды. Мысалы, жануардың ауруға бірдей емес бейімділігі, улы заттарға
əр түрлі сезімталдығы, аштыққа, физикалық факторларға, ауыр жұмыстарға
жəне т.б. төзімділігі жатады.
Реактивтілік – организмнің түрлі қоздырғыш ортаға жауап беру
қабілеттілігі, ол көптеген факторлармен анықталады. Жүйке жүйесі, оның
ерекше жоғарғы бөлігі – бас ми қыртысы, сыртқы ортамен байланыс
түзетіндігін, ағзаның ішіндегі барлық тіршілік үрдісін басқаратындығын, ағза
мен жүйелердің өзара қатынаста болатындығын И.П.Павлов дəлелдеген.
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Атап айтқанда, бұл жүйе патологиялық қоздырғыштарға жауап береді жəне
қорғаныс реакцияларын реттейді.
Организмнің қорғаныс реакциясы гормондық фонмен, алмасу заты
мөлшерінің өзгеруімен реттеліп отырылады.
Түрлік реактивтілік малдың белгілі бір түрінің анатомиялықфизиологиялық ерекшеліктерімен, тұқым қуалаушылығымен байланысты.
Жануарлардың белгілі түрін ғана бірнеше аурулар зақымдайтын болса, ал
суық қандылар көптеген жұқпалы ауруларға төзімді болып келеді (зардапты
микробтардың өсіп-өнуіне, олардың дене қызуы жағымсыз əсер береді).
Жеке реактивтілік дене құрылысы, жынысы, асыл тұқым қуалаушылық
жəне жасына байланысты. Жергілікті асыл тұқымды мал ауруға едəуір
төзімді, аурудың бір түрі жас малға (колибактериоз, монезиоз), басқалары
ересек малға (вибриоз, бруцеллез) тəн болып саналады.
Малды дұрыс күтіп-бағу жəне азықтандыру ауруға деген төзімділікті
жоғарылатады. Бір түрлі азықтандыру, витаминдердің, минералдық заттардың, белоктың жетіспеушілігі, қанағатсыз дəрежеде малды бағып-күту,
малдың шаршап жадығаны, малды дұрыс пайдаланбау жəне жайсыз ауа
жағдайы ауруға қарсы төзімділікті төмендетеді.
Жалпы реактивтілік кешенді анатомиялық, физиологиялық қорғаныстың икемделуін қамтамасыз етеді. Химиялық жəне биологиялық агенттердің
енуіне кедергі жасау қызметін мал терісі атқарады, оның бактерицидтілігі
сөлді секреттері мен тері сөлдері (қышқылды орта) арқылы қамтамасыз
етіледі, аз өткізгіштік қасиетті эпителия толық атқарады. Шырышты
қабықтары (көздің, мұрын мен өңештің, ас қорыту жəне жыныс жолдарының)
микроорганизмдердің енуіне тосқауыл жасайды, тыныс жолдарының
мерцательді эпителиінің кірпікшелері қоздырғыштарды жояды, ал олардың
секреттері бактерицидтік (лизоцим, асқазан сөлі, өт, ішек секреттері) əсер
етеді.
Ішкі қорғаныс бейімділік – лимфа түйіндері (микробтардың өтуіне
кедергі болып, оларды бұзады), бауыр (токсиндерді бейтараптайды), бүйрек
(токсиндерді жəне олардың ыдырау өнімдерін сыртқа шығарады),
гематоэнцефаликалық тосқауылдар (ми қабықтары, плацента) ұрық пен миды
токсиндерден жəне микроорганизмдерден қорғайды.
Фагоцитоз – бөгде заттардың (микроорганизмдердің, ұлпалық
элементтердің) діңдік (стволдық) торшаның өнімдері макро-жəне
микрофактордың ішкі торшалық қорытылуы. Қабыну қоздырғыштардың
бактерицидтік əсерлі (құрамында лизоцим, комплемент, фагоциттер бар)
экссудат қорғаныс аймағының (қауашақтар) түзілуіне байланысты.
Жергілікті жəне жалпы дене қызуының көтерілуі зат алмасуды күшейте
түседі жəне ол көптеген микроорганизмге, əсіресе вирустарға жағымсыз əсер
етеді. Қан құрамындағы лизиндер, лейкиндер, комплемент көптеген микроорганизмдерді бейтараптайды.
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Организмнің ерекше (өзіне тəнділік) реактивтілігін (икемділігін)
көрсететін бірқатар бейімділік бар, олар иммунитет деп аталады. Ол
организмнің жұқпалы ауруға бейімсізділігі, организмнің көтеріңкі немесе
төмен сезімталдығы (анафилаксия жəне алергия), улы заттарға үйренуі. Бұл
реакциялар, əдетте организмге белгілі антигенді құрамды белок тектес түрлі
заттардың (микроорганизмдердің, у, токсиндердің) енуіне жауап ретінде
туындайды жəне антидене мен иммундық лимфоциттердің түзілуімен
байланысты. Иммундік жүйеге тимус, фабрициев қалташасы (құстарда)
лимфа түйіндері, Пейеров бляшкалары, талақ, сүйек майы, қан кіреді.
Антигендер - генетикалық тегі бөгде жоғарғы молекулалы белоктық заттар,
олар организмде телімділік антиденелер мен иммундық лимфоциттер
түзілуіне себепкер болады.
Антидене – иммуноглобулин тектес зат, антигендердің əсеріне
организмнің жауап беруі себебінен түзіледі. Иммуноглобулин М класы
(иммуногендердің бастапқы сатысынан кейін 2-3 күннен соң түзіледі), G
(олар басым мөлшерде, əсіресе қанда бəсең түзіледі), А (секреторлық
антидене, шырышты қабат астында болады), Е (анафилаксия жəне
аллергияларда қатысады), Д (аз мөлшерде болады) түрлерін ажыратады.
Бақылау сұрақтары:
Ауру туралы түсінік.
Аурудың кезеңдері.
Этиология.
Дерттену.
Реактивтілік.
Фагоцитоз.
Антидене.
2. Жануармен жұмыс жасаудағы қауіпсіздік.
Жануарлармен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау
керек. Жануардың иесі немесе бағып күтуші оның мінезін жəне əдеттерін
білуі қажет. Жуас жануармен жеңіл түрде, ал асау малмен қатаң жəне
шешімді түрде, адам өзінің қорыққанын немесе жасқанғанын оған білдірмей
жұмыс істеуі тиіс. Адамның сенімді дауысы, əдетте малды тыныштандырып,
жуасытуға əсер етеді. Жануармен жұмыс атқарған кезде, оның құлақтарына
аса зер салған жөн. Мінез-құлқы өзгерген жағдайда, адамға қарсылық
білдірген кезде, құлағын басына жымырып, жабыстырып алады да, дене
еттерін қатаң ұстайды. Малдың қасына жақындамас бұрын, оны шақыру,
маңдайынан, мойнынан, арқасынан сипау арқылы оны жуасытады. Егер
жануар тынышталмаған жағдайда, əсіресе дəрі беру кезінде, операция
жасайтын жəне басқа емдік көмек көрсетер кезде оны бекемдейді. Ит, мысық
жəне жабайы жануарларға емдік немесе басқа ветеринариялық шараларды
жасау кезінде жоғары сақтық қажет етіледі.
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Мысықпен жұмыс жасау жəне оны бекемдеп ұстау. Мысықты жай
процедура жүргізер кезінде, бір қолымен оның басына жақын мойын терісін
ұстайды, екінші қолымен бел жағы терісінен ұстап, үстелге жатқызып қысып
ұстайды. Күрделі манипуляцияларды жүргізу кезінде екі адам жұмысқа
араласады, біреуі мысықтың желкесінен жəне алдыңғы аяқтарынан ұстайды,
ал екіншісі қажетті жұмыстарды жүргізеді. Ауыртпайтын жеңіл манипуляцияларды (тыңдау, көріп зерттеу) жүргізгенде мысықты алға қаратып ұстап
отыруға немесе арқасынан сипай отырып, үстел үстінде тұрғызып ұстауға
болады. Бұндай жұмыстарды мысық иесінің қатысуымен бірге жүргізген
жөн. Мысықты тері қапқа немесе қалың матаға орап ұстаған дұрыс, тек қана
зерттеуге арналған немесе операция жасалынатын денесінің бөлігін ашық
ұстау қажет. Керекті жағадайда жансыздандырғыш жəне есеңгіреткіш
препараттар қолданылады. Егер процедура мысықтың басына жасалынатын
болса, оның денесін тері қапқа немесе қалың киімнің жеңіне орап
бекемдейді, басын сыртта ашық қалдырады. Бұдан кейін арнайы жылжымалы
қақпақты жəшік жəне бір жанында (терең) мойынға арналған кесікке
мысықтың басын бекемдейді. Мысықты жатқызып байлау үшін ұсақ
жануарға арналған операция үстелдерін жəне бас ұстағышы бар бекемдегіш
қондырғы құралды қолданады.
Итпен жұмыс жасау жəне он бекемдеп ұстау. Ит өзінің иесіне жəне
күтуші адамға сенімді қарайды. Сондықтан да ветеринариялық мамандар
итке қатысты емдік шараларды оның иесінің қатысуымен жүргізеді.
Итті тұрғызып, отырғызып жəне жатқызып бекемдеп ұстауға болады.
Тұрғызып бекемдеп, байлау кезінде итті бір қолымен мойын немесе құлақ
арты терісінен ұстайды, екінші қолымен жұтқыншақ жағын қамтиды.
Тұмсығына тұмылдырық кигізу арқылы ұстау немесе қозғалмайтын затқа
байлап бекемдеу қажет.
Қабаған итті желкесінен ұзын қысқыш арқылы қамтып ұстайды. Осы
мақсатта тұяққа бекітілген арнайы ілмек немесе бекіткіш қолданылады.
Иттің бас жағын ноқталық жіптің көмегімен қара құсы жағынан жай
түйнектеу арқылы байлап бекітеді. Мұндай бекітіп байлауды, басы мен бет
əлпеті қысқа пішінді итке өте сақ қолданады. Итті тұншықтырып алмас үшін,
ауыз қуысындағы азу тістеріне жіңішке таяқ салады, оның соңына бау
байлайды. Бауды төменгі жағының астынан жұтқыншақ төңірегінде
айқастырып жəне қара құсы тұсынан түйнектеп байлайды. Қабаған иттің
алдыңғы жəне артқы аяқтарын немесе мойнын бағанға байлап бекітеді. Иттің
жақтарын езулікпен, екі ұшында бауы бар таяқпен ажыратады. Итті
жатқызып байлау үшін, ұсақ малға арналған операциялық үстел, басып
бекемдеп ұстайтын тақтайды қолдануға болады, қажетті жағдайда
жансыздандырғыш немесе есеңгірткіш препараттары беріледі.
Терісі бағалы аңдарды бекемдеп ұстау. Күтушілері болса, адамға
жабайы жануарлардың кейбір түрлері үйренісіп жақын болады, сондықтан
да оларға жай манипуляцияларды орындау жеңілдейді. Сонымен қатар
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жабайы жануарды аулау жəне бекітіп ұстау кезінде, адам өте сақтықпен
жұмыс істеуі қажет.
Түлкі мен қарсақтарды аулаған кезде, олардың бас жағына қап
лақтырады немесе үлкен қолғаппен жауып ұстайды. Аңның басын бір қолмен
еденге басып жəне желкесінен қысып ұстайды, екінші қолмен мойынның
төменгі жағынан ұстайды. Бір қолымен мойнынан қысып, ал екінші қолымен
артқы аяғынан ұстауға да болады. Түлкі мен қарсақты жүрген жерінен аулап
ұстау жəне сыртқа алып шығу үшін, соңында аңның мойнын бекітіп ұстауға
арналған кесігі бар тақтайша қолдаланады. Тақтайды мойнына жақындатып
еденге қысып ұстау арқылы, аңды тордан шығарып, сосын желкесінен
қолмен ұстап алады. Түлкі мен қарсақтың жақтарын жіппен немесе бинтпен
байлап бекемдейді. Күзен, құндыз жəне басқа аңдарды үйшіктерінен қолға
қолғап киіп алуға болады, диаметрі 20-25 см темір сақиналы торлы
аулағыштарды пайдаланған қауіпсіз. Алдын ала тістеріне таяқ салау арқылы
күзен мен жанаттың жағын имектелген түрде бинтпен байлайды. Басын бас
ұстағыш арқылы бекітеді де, жағын жатқан кезде ашады. Терісі бағалы
аңдарды отырғызып, жатқызып ит сияқты бекемдеп байлайды.
Жұмыс жасау үшін ірі қара малды бекемдеп ұстау. Ірі малды арнайы
темір торшаларға кіргізеді. Олардың жанымен жылжитын қабырғалары бар,
солардың арасында жануарды қысып ұстауға болады. Пайдалануға ыңғайлы
болу үшін мұндай торшаның 1-2 таяқшасын алып тастайды.
Ірі малдың ішінен асауын бөліп ұстау үшін жақсы көретін қоректік
жемін береді. Ұсақ малға арнайы тор лақтырып ұстайды. Торға ұсақ мал
шатасып оралып қимылдай алмай қалады. Өте асау, ірі жануарға
есеңгіреткіш немесе ұйқы келтіретін дəрілерді қолданады. Жабайы ұсақ
малдың төрт аяғын жіппен байлап бекітеді.
Сиырды мүйізінен байланған арқанмен алып жүреді, көбінесе мүйізінен
басын айқастырып, байлау арқылы бақанға бекітеді. Мұрнына сақина
кигізілген бұқаларды байлағышқа немесе жатқан түрінде бекемдейді. Қажет
болған жағдайда түйені қозғалмайтын етіп қысқа байлайды, бұрағышпен
мұрнына қысқыш салады.
Түйені, елікті, сиырды Мадсен əдісімен жығады. Ол үшін бір жіппен
алдыңғы екі аяғын алдыңғы жағынан байлайды. Артқы аяғының жүретін
жағынан бекітіп, қалған екі жағының бос ұштарын алдына қарай жібереді,
алдыңғы жіптің астынан алады да, артына қарай бұрады жəне жануарды
жанынан алып, жығатын жағына қарама-қарсы қарай басып ұстап тартады.
Жабайы шошқа жəне үй шошқалары тістеуі немесе басымен соғуы
арқылы адамды жаралауы мүмкін. Сондықтан оларды тұрған бойы жоғарғы
тұмсығынан жіппен бекітеді немесе жығады, сосын арнайы үстелге немесе
жай баспалдақтарға бекітіп бекемдейді.
Жылқы алдыңғы жəне артқы аяқтарымен тебуі, басымен соғып, тістеп
алуы мүмкін. Сол себепті оны жуасыту үшін бұрағыштарды қолданады.
Жылқыны арқанмен матайды жəне оны жатқызып байлайды. Жылқының
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басын ауыздығынан ұстап зерттейді, ал алдыңғы аяғын тексерген кезде,
малдың бүйір жағынан тұрады, алғашқыда оның мойнын, содан кейін
жауырынын қолмен сипалап жуасытады. Зерттеуші адам арқанмен басын
бұрап тартып, қолын оның жауырынына тіреп, мал аяғын көтеріңкіреп
бекітеді. Артқы аяғын, бақайдың балтырын зерттеу кезінде, жайлап
жануардың сауырын ақырын алақанмен соғып сипалайды. Зерттеуші
жылқының құйрық жағында тұрады да, оның аяғын алға жəне сыртқа
қайырыңқырап бекемдеп байлап бекітеді.
Бақылау сұрақтары:
Ит жəне мысықпен жұмыс атқару ережелері.
Терісі бағалы аңдарды бекемдеп ұстау.
Ірі ара малдарды бекемдеу əдістері.
3. Патологиялық өзгерістер.
Ұлпаның өсуі, дамуы жəне оның өлуі биологиялық үрдістің бірлігін
құрайды. Гипобиотикалық үрдістер мүше мен ұлпа қызметтерінің
салғырттануы немесе тіршіліктерінің тоқталуы жəне зат алмасу үрдісінің
əлсіреуімен немесе толық өшуімен сипатталады.
Атрофия (сему) ағза, торша көлемінің кішірейіп, қызметінің
нашарлауымен немесе мүлдем тоқталуымен сиппаталады. Ол организмнің
тіршілігі мен физиологиясына тікелей байланысты. Төл туғаннан кейін
жатыр, сүтпен қоректендіруді тоқтатқаннан кейін желін семіп, бастапқы
қалпына келеді. Семуді кəріліктен келетін құбылыстан ажырату керек.
Патологиялық семудің пайда болуы қолайсыз факторлардың əсер етуіне
байланысты. Осы жағынан мына жағдайлар себебінен болатын семудің
түрлері бар. Қысымнан пайда болатындар – ісіктердің, ауыздықтың, таңғыш
заттардың қысуынан; циркуляторлық – қанның азаюынан; нервогендік –
жүйкенің шала салдануы жəне орталық немесе перифериялық түрдегі
салдануы əсерінен; функционалдық – функционалдық қосымша жұмыстың
жетіспеушілігінен, гормондық - ашығу əсерінен туындайды.
Дистрофия торшалар мен ұлпалардың морфологиялық құрылымы мен
қызметінің салғырттануымен, физикалық-химиялық құрамының өзгеруімен
сипатталады. Бұл құбылыс торшаларда түрлі немесе, белгілі бір заттардың
артық мөлшерде жиналуы немесе олардың азаюымен қатарласа жүреді.
Белоктық дистрофия деп белоктық алмасудың бұзылуын айтады, оның
торшалық, торшадан тыс жəне аралас түрлері болуы мүмкін. Торшалықтың
ішінен түйіршікті (торшаның органеллалары ісінеді), вакуольді (арықтау
кезінде цитоплазмада вакуольдер түзіледі), авитаминоз кезінде гиалиндітамшылы (инфекция мен улану кезінде тамшылар пайда болады), мүйізді
(эпителии торшаларында зат алмасудың бұзылуының нəтижесінде кератин
түзіледі) түрлерін ажыратады. Торшадан тыс түрінің ішінен гиалиндік
дистрофия (гиалиннің түзілуінен тамыр қабырғалары мен мүшелер
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стромалары қалыңдап, жабысулар пайда болады); жергілікті – созылмалы
қабыну кезінде; жалпы мөлшерден тыс белокпен азықтандыру кезінде
амилоидтық дистрофия (амилоидтың шөгуінен мүшелердің көлемі ұлғайып,
нығызданады, сынғыш болып келеді). Аралас дистрофияның ішінен
пигменттік (ұлпаларда пигменттің шөгуі - өкпеде шаңмен дем алғанда немесе
соғылған кезде), кілегейлік (сілекейдің жиналуы – тыныс алу жолдарының
катаральді
түрінде қабынуы) жəне ас қорыту жолдарындағы несеп
қышқылды диатез (жануарлар тектес азықтармен мөлшерден тыс
азықтандырудың салдарынан сірілі қабықтарда, буындарда, бүйректерде, ет
аралығында несеп қышқылы шөгеді) түрлерін ажыратады. Майлану
дистрофиясы май алмасуының бұзылуына байланысты туындайды.
Торшалық түрінде торшалардың тіршілік өмірін төмендетуге əкеп соғатын
аурулардың салдарынан, уланудан, май басудың əсерінен, əдетте мүлдем
кездеспейтін жағдайда (бауыр, бүйрек, ет) ағза торшаларында май жиналады.
Торшадан тыс дистрофиялық май басу (мөлшерден артық азықтану кезінде)
жəне жүдеу (құнарсыз азықтану кезінде) болып бөлінеді. Көміртектік
дистрофия көмірсутегінің сапалық жəне сандық өзгеруімен оның ішінде
гликоген мөлшерінің азаюы немесе уланғанымен, ол болмайтын торшаларда
пайда болуымен сипатталады. Минералдық дистрофия кальций тұзының
мөлшері азайып, сүйектің жұмсаруымен (остеодистрофия) немесе оның
əктенуінен, қуысты ағзалардың қуысында жəне без ағзаларының өнім
шығаратын түтігінде тастардың пайда болуымен өтеді.
Некроз – тіршілігі жалғасып жатқан организмде торша топтарының,
немесе ағза бөлігінің өлуі. Некроздың физиологиялық (терінің жоғарғы
бөлігінің өлуі) жəне патологиялық түрлері болады. Құрғақ некроз қатарына
туберкулезге, маңқаға тəн сүзбе тəріздес некроз, бұлшық еттің балауыз
тəрізді некрозы, аллергиялық ауруларға тəн фибриномды некроз жəне
анемиялық инфаркт жатады. Дымқыл некроз кезінде ұлпалар жайылып өлген
бөлікке сұйықтық сіңеді; мысалы кеуде қуысында өкпе некрозының пайда
болуы; гангрена (құрғақ, дымқыл жəне газды) – микроорганизмдердің
əсерінен ұлпалар өледі.
Гипербиотикалық үрдістер мүше көлемінің жəне салмағының ұлғаюымен
өтеді. Гипертрофияның нағыз түрі спецификалық элементтердің өсіп ұлғаюы
салдарынан, жалған түрлі строманың өсіп ұлғаюынан пайда болады.
Физиологиялық гипертрофияға мүше қызметінің күшеюі (буаздық кездегі
жатыр, физикалық жұмыс кезіндегі бұлшық еттер) жатады. Патологиялық
гипертрофия: шамадан тыс жұмыс атқару кезінде функциялардың күшеюі
(аортаның тарылуы кезінде жүректің сол жақ қарыншасы ұлғаяды), орнын
басушылық қос мүше функцияларының (қызметінің) жойылуы, гормондық –
эндокриндік без қызметінің өзгеруінен пайда болады.
Ұлпалар регенерациясы деп торшалардың өсіп-өнуі жəне көбеюі арқылы
ақаулардың қайта орнына келуін айтады. Оның келесі түрлері:
физиологиялық – тіршілік өмір бойы жүреді; патологиялық - өлген ұлпаның
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орнына жаңадан пайда болады; толық (ұлпаға ұқсас); толық емес (ақаудың
орнына басқа ұлпа өседі - тыртық) жəне артық өсу (сүйек түйіні) болады.
Ісіктің пайда болуы деп организмге патологиялық түрде бағынбайтын,
құрылымы жəне құрамы жағынан қалыптыларға ұқсас емес торшалардың
өсуін айтады. Қатерсіз ісіктер (жетілген торшалардан тұрады, бастапқыдан
аздап өзгеше келеді жəне жай өседі, дəнекер ұлпалармен үйлесіп өсіп
кетпейді) жəне қатерлі ісіктер инфильтрациялық түрде тереңдеп еніп өсіпөнеді, төңірегіндегі ұлпаларды зақымдайды, қан немесе лимфа арқылы
денеге тарайды, нəтижесінде екінші кезекті ісік ошақтары (метастаздар)
пайда болады, кахексия (көтерем) жəне өлім туындайды. Қатерлі ісіктер
физикалық (радиация, күн), механикалық (жарақаттар), химиялық (мұнай,
алкалоидтар), вирустар, полиэтиологиялық жағдайлар салдарынан пайда
болады.
Қан айналымының белгілі бір ағза бөлігінде немесе ұлпада өзгеруін
жергілікті қан айналымының бұзылуы деп түсінеміз, бірақ жалпы қан
мөлшері организмде өзгермейді. Жергілікті қан айналымының бұзылуы
ағзада қанның шамадан тыс мөлшерде жиналуы гиперемия (мол қандылық)
түрінде немесе қанмен аз мөлшерде қамтамасыз етілуі анемия түрінде
болады.
Артериялық гиперемия қанның ағзаға шамадан тыс мол ағып келуінен
болады. Сыртқы белгілері:
1) гиперемия болған бөліктің бірден қызаруы;
2) жай байқағанда ұсақ қан тамырларының (артериол) жəне
капиллярлардың кеңеюінің байқалмауы;
3) қан қысымының көбеюінен ұсақ қан тамырларының жиі соғуы;
4) гиперемияланған бөлік қызуының көтерілуі;
5) гиперемияланған бөлік көлемінің ұлғаяды.
Ұлпалардың домбығуы қан тамырларында қысымның жоғарылауы
нəтижесінен пайда болады. Бұл кезде қан тамырларының қабырғасы кеңейіп,
өткізгіштігі артады жəне сұйықтық ұлпаларға жылдам шыға бастайды.
Гиперемияның зияндылығы оның пайда болған орнына, ұзақтығына, қан
тамырларының жағдайына жəне гиперемияның сатысына байланысты
болады. Орталық жүйке жүйесі мен жүрек гиперемиясының аса қауіптілігі,
қан тамырларының зақымдануы себібінен, олардың жыртылып, қанның
құйылуына əкеп соғуымен сипатталады.
Веноздық гиперемия – қанның белгілі бір ағзада немесе ұлпадан ағып
өтуінің қиындауына байланысты туындайды. Веноздық гиперемияның пайда
болуы немесе қанның көк тамырға дұрыс құйылмауына кедергі жасайтын
себептер:
1) ұйыған қанмен (тромбоциттермен немесе эмболмен) көк тамырдың
бітелуі;
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2) ісік, өскен ұлпалар, буаз жатыр жəне таңғыштармен көк тамырдың
бітелуі;
3) оң жақ жүрек қарыншасы жұмысының салғырттануы əсерінен жүрек
қызметінің əлсіреуі. Ірі жəне орта көк тамырларында іркілулердің, ал төменгі
бөліктерде ісіктің пайда болуы;
4) көкірек қуысы қысымының көтерілуі (өкпенің созылуы). Қан көк
тамырларда кедергілерге кездеседі, соның нəтижесінде дененің төменгі
бөліктерінде іркілістер білінеді.
Веноздық гиперемияның белгілері:
1) гемоглобинмен орны толып, гиперемияланған бөлік көкшіл түске
боялады;
2) ыстықтың сыртқы ортаға көп бөлуіне (тамырлар кеңейеді) жəне
жылылық өнімнің азаюына байланысты бөліктің ыстығы төмендейді;
3) қан тамырларының кеңеюінен жəне транссудаттың бөлінуінен
гиперемияланған бөліктің көлемі ұлғаяды.
Веноздық гиперемия ұлпалардың қорегін бұзады, оның айқындалу
сатысы мен ұзақтығы əр түрлі болатын əсеріне байланысты болады. Веналық
іркілу кезінде мынадай өзгерістер байқалады:
1) транссудация – қан тамырынан сұйық заттар ұлпаларға ағып, соңынан
ісіну немесе шеменнің пайда болуы;
2) диапедез – ұсақ қан тамырлары кернеуінен эритроциттер өтеді –
қанның өз бетінше ағуы (қан тамырларының қысымы жоғарылап, өткізгіштік
күшейеді);
3) стаз – қан айналымының толық тоқтауы, ұсақ тамырлары кеңейіп,
олар қанға толады. Қан айналымының тоқталуы ұлпалардың қоректенуін
бұзады, тотығу-тотықсыздандыру процесі бұзылып, зат алмасудан қалдық
заттар организмге улы əсерін тигізеді, ұлпаларда некробиотикалық процестер
жүреді;
4) қан айналымының бұзылуынан ағзаның паренхимасы семеді, дəнекер
ұлпаның өсуі мен ағзаның тығыздалуына əкеліп соғады.
Жергілікті қан аздылық (анемия) - кез-келген бір ағзада немесе ұлпада қан
мөлшерінің азаюы, қан аздылық көбінесе артериялық қан тамырының
тарылуынан немесе оның жолының жабылып қалуынан пайда болады.
Жергілікті анемияның белгілері:
1) анемияға ұшыраған ұлпа бозарады, өйткені капиллярлар қанға
толмайды жəне мүшенің табиғи бояуы көрінеді (көз, мұрын, ауыз
қуыстарында жақсы байқалады);
2) қан мөлшерінің азаюы есебінен анемияға ұшыраған ағзаның көлемі
кішірейеді;
3) зат алмасу үрдісінің бəсеңдеуі мен қанның келмеуі салдарынан
анемиялық мүшенің ыстығы төмендейді.
Жергілікті қан аздылық мына себептерге байланысты болады:
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1) бітелген немес тарылған артериялық қан тамыры көлеміне;
2) кернеудің тарылу жылдамдығына (жайлап бітелу кезінде анастомоздардың қан айналымы қайта қалпына келеді);
3) қанмен қамтамасыз етудің əлсіреу ұзақтығына;
4) қанмен қоректенудің бұзылуына, ұлпаның сезімталдығына.
Əсіресе өмір сүруге өте қажетті мүшелер қанмен қамтамасыз етілудің
бұзылуына өте сезімтал (жүйкелік ұлпа жəне сүйек еті, жүрек) болып келеді.
Ұзаққа созылған анемия ұлпалар мен мүшенің жансызданып өлуіне əкеліп
соғады.
Коллатеральді қан айналым. Ағзалар мен ұлпаның ірі артериялық қан
айналымының көзі бітелгенімен, шеткі бөлік тармақтарында қан орнына
келуі мүмкін. Коллартериялық кернеу саны бітелген артерия диаметріне тең
келген кезде, қанмен қоректену тез орнына келеді жəне көк тамырлық қан ағу
қалыптасады.
Кейбір мүшелерде, бас мида, жүректе, бүйректерде, талақта, өкпеде, көз
қарашығында коллатралдар жоқ, сондықтан да бұл мүшелердің қан
айналымы бұзылған кезде, некроздар жиі пайда болады.
Инфаркт – ұсақ артериялық кернеуінің бітелуінен белгілі бір бөліктің
өліеттенуі, бұл əсіресе ұшты артерияларда кездеседі. Жансызданған бөлік
конусқа ұқсайды. Ақ инфаркт – ұлпаларда қанның болмауы – бүйрек, жүрек,
бас мида, олар бозғылт түсті болады. Қызыл инфаркт – некрозданған бөліктің
қанмен толуы, бірақ қан стаз жағдайында болады жəне зат алмасуды орнына
қайта келтіре алмайды. Əдетте инфарктер жайылып сіңеді де, оның орнына
тыртық пайда болады.
Қан кету – патологиялық құбылыс, қанның тамыр қуысынан тамырлардың сыртына шығуы. Қан кетудің сыртқа жəне ішке ағу түрлерін ажыратады.
Оның себептері əр түрлі: қан тамырларының механикалық зақымдануы,
склероз, жаралар, патологиялық үрдістер, 50%-дық қан кету өліммен
аяқталады.
Тромбоз тірі организмде қан тамырлары қуысында қанның ұюы, бұл кезде
тромб қан тамырының ішкі қабырғасымен бірігіп орналасады да қан
айналымына айтарлықтай кедергі жасайды. Тромб қан элементтерінен,
эритроциттерден, ұйыған фибриннен, қан пластикаларынан, лейкоциттерден
тұрады.
Тромбтар түр-түсіне, құрылымына қарай ақ, қызыл, ала жəне гиалинді
болып бөлінеді.
Тромбтардың пайда болуына қан ағысының баяулауы, қан тамырлары
қабырғасының зақымдануы, қан сапасының өзгеруі əсерін тигізеді.
Тромбтардың пайда болу себептері:
1) тромбоциттер мен лейкоциттер агглютинациясы;
2) коагуляциясы – ұюы.
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Тромбтар: ұйымдасу, өзек түзу, петрификация жəне созылуымен
анықталады. Тромбтардың зақым келтіруі қан тамырының мөлшеріне,
тромбтың көлеміне жəне мүшенің қажеттілігіне байланысты болады.
Эмболия - қан мен лимфа тамырлары қан құрамында кездеспейтін
бөлшектермен – эмболдармен бітіледі. Эндогенді эмболдар тромбтан
бөлінген заттар жəне ұлпа жұлындары, май бөлшектері болуы мүмкін.
Экзогенді эмболдар сыртқы ортадан ауа арқылы енетін бактериялар,
паразиттер жəне бөгде заттар болуы мүмкін.
Қабыну - əр түрлі себептердің, агенттердің əсерінен туындайтын,
ұлпалардың зақымдануына қарсы бағытталған кешенді жергілікті қан
тамырлық-мезенхималық реакция.
Қабыну – организмнің қорғаныс реакциясы, бұл патологиялық үрдіс
түрінде көбірек кездеседі. Көптеген ауруларда түрлі клиникалық белгілер
түрінде байқалады, мысалы, өкпенің, асқазанның қабынуы жəне т.б.
Қабынудың себептері: экзогенді жəне эндогенді болады.
Экзогенді қабынуға механикалық, физикалық, химиялық, биологиялық
агенттер жатады.
Эндогенді қабынуға ұлпалардың қан айналымының бұзылуы, зат алмасу
құбылысына патологиялық өнімнің əсер беруі, жүйкелік - профилактикалық
өзгерістер жатады. Қабыну құбылысының өту жылдамдығы қоздырушы
агенттің құрамы, енген жері, ұлпаның ерекшеліктері, организмнің күйі жəне
жағдайымен анықталады.
Қабынудың сыртқы белгілері: қызару, ісіну, ыстығы көтерілу, ауырсыну
жəне атқаратын қызметінің нашарлауы, бұзылуы.
Қызару тамырлардың кеңеюі жəне оған артериялық қанның келуімен
сипатталады. Қабынған бөлік алғашқыда қызарады, ал веналық қанның
жинақталуынан көгереді. Қабынған бөлікте ісінудің пайда болуы қан
тамырларының кеңейіп, ұлпа аралық кеңістіктерде экссудат пен лейкоциттердің жиналып қалуына жəне олардың көбеюіне байланысты. Қабынған
бөліктің ыстығының көтерілуі, зат алмасудың күшеюі артериялық қанның
келуіне байланысты өтеді. Жүйке ұштарына экссудаттың механикалық
қысым көрсету əсері мен оларды улы өнімдерімен қоздырудан ауырсыну
пайда болады.
Жұмыс қабілетінің бұзылуы – қоректену қызметінің нашарлауы жəне
қабынған бөлікте зат алмасудың бұзылуы əсерлерінен пайда болады.
Қабынудың барлығы өзара байланысты жəне олар негізгі 3 өзгерістермен
сипатталады: ұлпалық дистрофия (альтерация), қан айналымының бұзылуы
жəне пролиферация (ағза элементтерінің көбеюі).
Түрлі қабыну кезінде аталған кезеңдер басым болуы мүмкін: ұлпаның
бұзылу құбылысы анық көрінсе, қабынуды альтерациялық, тамырлардың
реакциясы басым болса – экссудациялық, ал ұлпалардың жайылып кетуі –
пролиферациялық деп аталады.
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Дистрофия – қоректену мен зат алмасу бұзылып, торшалық элементтер
қайта туындайды жəне клетка аралық кеңістікте талшықтардың ісінуі
байқалады. Қатты зақымданған (күйіктер) кезде некроздық үрдістер басым
келеді. Қабыну ошағы орталығының зат алмасуы төмендейді, зат алмасудың
жан-жағында „өрт сияқты алмасу” жоғары болады.
Қан тамырларының реакциясы қабыну кезінде қан тамырларының
кеңеюі, қанның көп келіп құйылуы жəне артериялық гиперемиямен
сипатталады.
Зат алмасудың шала тотыққан өнімдері: альбумоздар, пептондар,
гистамин жəне ацетилхолин қан тамырларының кеңеюіне əсерін тигізеді.
Бірақ көк тамырлар кеңеймейді, аздап тарылады, қанның іркілуі жəне
веноздық гиперемия байқалады. Ағуы бəсеңдеген қанда қан элементтерін
бөлу жүреді: лейкоциттер қан тамырларының қабырғасына ауысып, оның
шетіне қарай жабысады.
Қанның сұйық бөлігі мен лейкоциттер ұлпаға шығады, бұл процесс
экссудация деп аталады. Оның себебі - қан тамырлары қабырғасының
жоғарғы өткізгіштігі. Экссудат құрамында көп мөлшерде белоктар,
альбуминдер, глобулиндер кездеседі. Лейкоциттер эмиграциясы – жабысқан
лейкоциттердің жалған аяқтарымен қан тамырларының қабырғасын тесіп
өтеді, ал қан тамырлардан тысқары қалған лейкоциттер жалған аяқтарымен
қабынған бөліктің ортасына жылжиды, олар бактерияларға, бөгде заттарға,
өлген торша элементтеріне фагоцитаралық белсенділік көрсетеді.
Қан тамырларынан шыққан лейкоциттердің бактерияларды қорытатын
бөлігі ферменттерді бөле отырып, бірталайы өледі, басқа бөлігі пролиферациялық процестерге қатысады, ал үшінші бөлігі қан ағымымен қан өзегіне
қайта түседі де иммунитеттің қалыптасуына қатысады. Лейкоциттердің
эммиграциясы хемотаксис өзгерісінен жəне қабыну кезінде түзілетін
химиялық заттардан туындайды.
Қабыну мына төмендегідей болып жіктеледі:
Альтерациялық қабыну – зақымданған ұлпаларда дистрофиялық, некроздық, əлсіз экссудациялық жəне пролиферациялық өзгерістердің болуымен
сипатталады. Мұндай қабынулар мида, жүректе, бауырда анық байқалады.
Экссудациялық қабыну – зақымдану ошағында қан тамырлық өзгерістердің (гиперемия, лейкоциттердің эмиграциясы, экссудация) басымдылығымен
сипатталады.
Сарысулы қабыну – қабыну ошағында құрамында 3-5 % протеин (альбулин, глобулин) бар, ұйымайтын су сияқты сұйық экссудаттың жиналуымен
сипатталады. Сарысулы қабынудың мынадай түрлері: сарысулы қабынып
домбығу, сарысулы қабынып шемендену жəне күлдіреп қабыну болады.
Гемморагиялық (қанталап) қабыну майда қан тамырлардың қабырғасының өте ауыр зақымдануымен жəне экссудат құрамында эритроциттердің
мол болуымен сипатталады.
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Фибринді қабыну – құрамында фибриноген протеині мол экссудаттың
түзіліп, оның ұлпаларға (əдетте кілегейлі жəне ылғалды қабықтарға) торлы
талшықты ақшыл-сары қойыртпақ фибрин түрінде шөгумен сипатталады.
Іріңді қабыну – экссудат құрамында лейкоциттердің молдығымен жəне
ұлпаларда іріңмен толы қуыстардың пайда болуымен сипатталады. Іріңді
экссудат (яғни ірің), сарысудан, көпшілігі дистрофияға ұшыраған
лейкоциттерден (іріңді денешіктер) жəне ұлпа үгіндісінен (ұлпалық детрит)
тұрады.
Бақылау сұрақтары:
Патологиялық өзгерістердің даму себептері.
Атрофия, белоктық дистрофия, некроз, ісіктің пайда болуы.
Артериялық гиперемия.
Веноздық гиперемия.
Жергілікті қан аздылық.
Коллатеральді қан айналым.
Инфаркт.
Тромбоз. Эмболия.
Қабыну туралы жалпы түсінік.
Қабынудың негізгі белгілері мен себептері.
Қабынудың жіктелуі.
4. Клиникалық диагностика
Диагностика – аурулардың белгілерін, олардың диагнозын, болжамын
анықтайтын, емдік жəне профилактикалық шараларды ұйымдастырудың
əдістері мен жолдарын зерттейтін ғылым.
Аурудың белгілері – ағзалар мен жүйелердегі өзгерістердің функционалдық жəне морфологиялық кешені.
Жалпы белгілері – көптеген ауруларда туындайтын белгілер: тыныс алу
мен қан тамыры соғуының жиілігі, дене қызуы көтерілуі, ауырсынуы, тəбет
бұзылуы, өнімділігінің төмендеуі.
Жергілікті белгілері белгілі бір ағзада туындайды: бронхитте өкпенің
сырылы, соғып алғанда ісіктің жəне қан кернеуінің пайда болуы.
Диагноз – кешенді тексеру нəтижесінде белгіленетін (анықталатын) ауру
туралы қысқаша қорытынды. Диагноз қою арқылы негізгі ауруды даралайды
жəне қосарласа жүретін ауруларды да анықтауға болады.
Прогноз (болжау) – барлық көрсеткіштерді қолдана отырып жəне
аурудың ауыртпалығын ескеріп, белгілердің ауыр, жеңіл екендігін
қорытындылап, аурудың алдына болжау жасайды. Болжау жақсы аяқталатын
(благоприятный), күдікті, байқаулы жəне ақыры нашар (неблагоприятный)
болып бөлінеді.
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4.1. Малдарды зерттеудің клиникалық жолдары
Жалпы зерттеулер:
Көріп тексеру – жеке ауру малды немесе малдар тобын зерттеудің
негізгі клиникалық əдісі. Көруді мал тыныққанда, азық беру кезінде, су
ішкенде, жайылымда жайылып жүргенде, серуендеу кезінде малдың мінезқұлқындағы өзгерістерді жəне ауру белгілерін байқауға болады. Жаппай
тексеру кезінде ауру мал табыннан қалып қояды, азықты нашар жейді,
қоңдылығы төмен болады. Малды жеке тексерген кезде ең бірінші басын,
мойнын, көкірек тұсын, құрсақ бөлігін, аяқтарын белгілі тəртіп бойынша
зерттеп қарайды.
Сипау əдісі мүше немесе ағза жағдайын, пішінін, көлемін, консистенциясын, қозғалғыштығын, беткей сипатын, сезімталдығын, ауырсынуын,
ылғалдылығын, қызуын жəне т.б. қасиеттерін саусақ көмегімен анықтайды.
Сипауды саусақ ұштарымен, алақанмен, кейде жұдырықпен жүргізеді. Сипау
арқылы тері беткейін, тамыр соғуын зерттейді.
Беткейлік тікелей сипау – теріні, тереңдете – тері астындағы, еттер
арасындағы, шандырлар жəне ішкі мүшелердегі өзгерістерді анықтайды. Бұл
кезде саусақтарға қысым күші басым болады. Қозғалыс тəрізді – ішкі
мүшелерді табуға жəне оның ауырсынуын байқайды. Ішкі өзгерістерді тік
ішек арқылы зерттейді.
Перкуссия – ішкі ағзаларды физикалық əдіспен дене беткейлі ырғақты
түрде арнайы балғашық немесе саусақпен нұқып соғу. Бұл əдіс əр түрлі
тығыздықтағы денелердің резонанстық жəне дыбысты шығару негізіне
сүйеніп қолданылады. Ауасыз жəне газы жоқ мүшелер (ет, май, сұйықтық)
қысқа, төмен, жай, шала естілетін дыбыс шығарады. Газы бар ағзалар (қарын,
соқыр ішек) қатты, барабан сияқты немесе тимпаниялық дыбыс шығарады.
Кесте. Əртүрлі жануарлардың дене қызуының қалыпты жағдайда ауытқу
мөлшерлері
Малдың түрі
Қызуы
Малдың түрі
Қызуы
Ірі қара
37,5-39,5
Қоян
38,5-39,5
Қой мен ешкі
38,5-40,0
Түлкі
38,7-40,5
Шошқа
38,0-40,0
Күзен
39,5-40,5
Жылқы
37,5-38,5
Көк түлкі
39,1-41,4
Есек
37,5-38,5
Ит
37,5-39,0
Мул
38,0-39,0
Тауық
40,5-42,0
Солтүстік бұғы
36,0-38,5
Қаз
40,0-41,0
Түйе
36,0-38,5
Үйрек
41,0-43,0
Аускультация – тыңдау, негізгі зерттеу əдістерінің бірі. Бұл əдіс көмегімен
жүрек жұмысын, тыныс алу мүшелерін, ішек жəне бронхтардағы сырылды,
дыбыстарды жəне кеуде қуысындағы өзгерістерді анықтайды.
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Термометрия – дене қызуын өлшеу. Дене қызуын мал тыныққаннан
кейін, азықтандыру немесе суару алдында өлшейді. Термометр 5-10 минутқа
тік ішекке қойылады. Дене қызуының көтерілуі індет жəне паразитарлық
ауруларда байқалады. Дене қызуының төмендеуі мал уланған кезде, туу
парезінде, кəрі жəне арық малдарда байқалады.
Арнайы зерттеу əдістеріне артериялық қан қысымын анықтау,
электрокардиография, руминография, рентгенография, флюорография,
асқазанға зонд енгізу, катетеризация, серологиялық жəне аллергиялық
зерттеулер жатады. Лабораториялық зерттеу əдістерімен қан, несеп, сүт,
нəжіс, қарын жыны, ауыздан, танаудан бөлінген сұйықтар мен кілегейлі
заттар жəне өлекседен алынған материалдар зерттеледі.
4.2.Малды клиникалық зерттеудің тəртібі
1. Малмен алдын ала танысу:
а) малды журналға жазу немесе тіркеу;
б) анамнез.
2. Өзіндік зерттеулер:
а) жалпы зерттеулер: малдың габитусын (сыртқы пішінін) анықтау,
кілегей қабықтарын, тері жəне тері асты қабықтарын, лимфа бездерін зерттеу
жəне термометрия жүргізу;
б) ағзалар мен жүйелер: жүрек, қан-тамыр, тыныс алу, ас-қорыту, несепжыныс, жүйке, тірек-қимыл жүйелерін зерттеу.
Журналда жануардың түрін, жынысын, жасын, түсін, атын, рет санын,
тегін, қойылған диагнозын жəне берілген емін атап жазады.
Анамнез – ауру мал туралы сұрастыру арқылы алынған кешенді
мəліметтер. Тіршілік анамнезіне жататындар: қайда жəне қалай бағып
күтілетіндігі, азықтандыру ерекшеліктері, малды пайдалану жағдайы, бұрын
ауырғаны немесе ауырмағаны туралы мəліметтер. Ауру анамнезіне мына
мəліметтер жатады: аурудың пайда болу кезеңі, себептері мен жағдайлары,
клиникалық белгілері жəне тексеру кезінде аурудың байқалған белгілері
(мысалы, тартылу,эпилепсия, құсу сияқты белгілер), жануарды емдегені
туралы, қолданған препараттар туралы анықтамалар.
Малды зерттеу жұмысын көруден бастайды. Оның қоңдылығына,
бітіміне, темпераментіне, мінез-құлқына, тұрысына, дене қимылына көңіл
бөледі.
Бақылау сұрақтары:
Клиникалық диагностика ғылымы.
Малдарды зерттеудің клиникалық жолдарының əдістері.
Малды клиникалық зерттеудің тəртібі
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5. Фармакология
Фармакология – жануарды аурудан сақтандыру жəне емдеу үшін қолданатын дəрілік заттар туралы ғылым.
Дəрілердің əсер ету жолдары:
1. Жергілікті əсері – дəрілердің ұлпалармен жанасу аймағында, жүйке
талшықтары қозуының нəтижесінде, бірақ рефлекторлық түрде өтетін
өзгеріс.
2. Рефлекторлық əсері – дəрілердің рефлекторлық аймаққа əсер етуі
(апоморфин құсу орталығына əсер ете отырып, құсықты шығарады).
3. Резорбтивтік əсері – дəрілік заттар қанға сіңгеннен кейін туындайды.
Ішкі ағзалардың рецепторларын тітіркендіре отырып əсер етеді (жүректамырларына арналған, есірткі заттар жəне т.б.)
Дəрілік заттардың əсерлік механизмі олардың жүйке талшықтарына,
ферменттер мен торшаларға биологиялық, химиялық жəне физикалық əсер
етуіне байланысты:
1. Биологиялық əсер - ферменттердің, рецепторлардың, витаминдердің,
фагоцитоздың жəне т.б. əлсіреуі немесе белсенділік көрсетуі.
2. Химиялық əсер - рН ортаның өзгеруі, тотығуы, денедегі судың азаюы
(дегидратация), белоктың тұнуы немесе ұюы (қышқыл, сілті, ауыр
металдардың тұзын қолданған кезде).
3. Физикалық əсер торшалар мен мүшелердегі иондық тепе-теңдікпен,
осматикалық қысыммен, жарғақшаның өткізгіштігімен жəне т.б. өзгерістермен байланысты болады.
Дəрілік заттар функцияларды қоздырады (күшейтеді) немесе қажытады
(əлсіретеді).
Дəрілік заттардың қоздыру əсерлігі функциялардың орнына қайта келіп,
физиологиялық деңгейге көтерілуіне, қуаттануына немесе қатты қозуына
əкеп соғады:
1. Əлсіреген организм қызметін физиологиялық деңгейге көтерумен
сипатталады, мысалы жүрек қызметінің функциялары төмендеген кезде
кофеин, камфора қолданады, асқазан қарыншасы атония-сын жоюға
чемерица береді. Əлсіреген организм қызметін
2. Қуаттандыру – организмнің қызметін орташа физиологиялық көрсеткіштерге дейін көтереді, мысалы жануарлардың өсуін жəне дамуын,
бездердің секреция бөліп шығаруын, ұлпалардың қайтадан орнына келуін
жоғарылатады.
3. Қатты қоздыру – функцияларды физиологиялық деңгейден жоғары
көтереді, бұл кезде ұлпаларда патологиялық өзгерістер өтеді, ал айтарлықтай
қатты қыздыру əсерінен некроз немесе өлім туындайды (камфора, ішімдік).
4. Қажыту – бастапқы жағдаймен салыстырғанда жыныс қызметін
əлсіретумен сипатталады:
1) физиологиялық деңгейге дейін əлсіретеді;
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2) физиологиялық қалыпты жағдайын төмендетеді;
3) қызметін толық жояды. Мысалы, нейролептикалық есеңгіреткіш
дəрілер орталық жүйке жүйесіне əсер ету арқылы оның функциясын жояды.
Дəрілік заттардың əсерлік түрлері.
1. Таңдаулы əсері – белгілі ағза, ұлпа немесе биохимиялық құбылысқа
əсерін тигізеді: есеңгіреткіштер – орталық жүйке жүйесіне, жергілікті ауруды
сездірмейтіндер – сезімтал жүйке талшықтарына, жүректің дəрілері – жүйкеге ғана əсер береді.
2. Жалпы əсері – барлық ұлпалар мен мүшелерде туындайтын өзгерістер
(биоқуаттандырғыштар, витаминдер), олар екі бағытта əсер етеді.
а) Тікелей əсері алғашқы реакция түрінде байқалады.
б) Қосалқы əсері – дəрілердің тікелей жанасуына байланысты емес
мүшелердегі өзгеріс.
Дəрілік заттардың басты əсері, оның ең көрнекті тиімділігіне
байланысты болады.
Дəрілік заттардың жағымсыздығы – организмге пайдасы жоқ
өзгерістермен (наркоз-басты, жүректің тоқтауы-жағымсыздық көрсетеді)
сиппаталады.
Этиотропты – ауру қоздырушы факторларына əсер етеді (антибиотиктер
ауру қоздырушыларына, паразиттерге қарсы препараттар-паразиттерге,
витаминдер-витамин жетіспеушілікте). Патогенетикалық – организмнің
қорғаныс реакциясын жоғарылатады (мысалы новокаиндік блокада,
нейролептикалық препараттар жүйке-гуморальдік жəне эндокриндік реттеу,
зат алмасу, биохимиялық процестерін қалпына келтіреді).
Бір мезгілде қолданылған дəрілік заттардың əсері:
1. Синегризм – дəрілік заттардың бір бағыттағы əсерлері, сондықтан да
бір мезгілде қолданылған кезде, олардың тиімділігі жоғарылайды
(ішімдік+хлоралгидрат=наркоз, сульфадиметоксин+триметоприм=бисептол).
2. Антагонизм – бір мезгілде қолданылған дəрілік заттардың қарамақарсы əсері. Физикалық антагонизм – бір дəрі екіншінің сіңіуіне кедергі
болады, химиялық антогонизм – сілтілер қышқылдарды бейтараптайды,
биологиялық – біреуі қоздырады, екіншісі əлсіретеді (атропин, кофеин
қоздырады, димедрол - тыныштандырады).
Дəрілік заттарды қайта енгізу.
1. Кумуляция (дəрі əсерінің организмде жинақталуы): материалдық дəрілік заттардың жайлап бұзылуы кезінде, функциональдық – дəрілік
заттардың тез бөлінуі, бірақ біртіндеп орнына келетін өзгерістер өтеді.
2. Үйреншікті болуы – дəрілік затты екінші рет енгізген кезде, оның
əсері төмендейді (организм есеңгіреткішке үйренеді, атропинді қолданғанда
организм оны бұзатын ферменттер өндіреді, микробтар антибиотиктерге
үйренеді).
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Дəрілік заттарды организмге енгізу жолдары: ішуге, тері астына,
бұлшық етке, тамырға, тік ішек, тыныс мүшелері арқылы, кеуде жəне құрсақ
қуыстарына жібереді.
Дəрілік заттарды ішу кезінде, əсіресе аш қарынға берілсе олар
біріншіден асқазан сөлімен өзара əсерлесерді, сіңуі де мүмкін; немесе ішекке
өтеді де, сол жерде ферменттермен əсерлеседі жəне сіңеді; дəрі 0,3-2 сағаттан
кейін қанға өтеді. Парентеральді жолмен енгізілген дəрі, өзгермеген күйінде
бірден қанға түседі.
Дəрілерді
дозалау
(мөлшерлеу).
Дəрілік
заттардың
емдік,
профилактикалық, уландыратын жəне өлтіретін дозаларын ажыратады.
Дозаларды салмақтық, көлемдік жəне биологиялық бірлікте білдіреді.
Дозалар бір рет қабылдауға арналған тəуліктік жəне курстық болады.
Енгізу жолдарына қарай белгіленген дозалар: ішуге-1, тері астына 1/21/3, тамырға 1/3-1/4, артерияға 1/3-1/4, тік ішекке 11/2-2.
Жануарлардың түріне жəне оның тірі салмағына байланысты дозалар:
500 кг жылқыға-1; 400 кг ірі қараға-1-1/2; 60 кг ұсақ малдарға -1/5-1/6; 60 кг
шошқаға 1/5-1/8; 2 кг тауыққа-1/20-1/40.
Қара малдың (сиырдың) жасына байланысты дозалар: 3-8 жасқа-1; 10-15
жылғы-1; 4-8 айлықтарға-1/8; 1-4 айлықтағыларға-1/6.
5.1. Дəрілік заттардың негізгі түрлері
Жаңа бағыттағы биофармацевтикалық ұғымға сəйкес препараттардың
дəрілік түрі деп - фармакокинетикалық көзқарастан алғанда, рационалды,
пайдалануға ыңғайлы, орташа терапевтік əсерлілігін қамтамасыз ететін
препараттың түрін айтады. Дəрілік заттардың сұйық, жұмсақ, қатты жəне
газ тəріздес түрлерін ажыратады.
Дəрілердің сұйық түрлері. Ертінділер тобі кеңінен тараған, оған: сулы,
спиртті, глицеринді, майлы сонымен қатар синтетикалық еріткіштегі дəрілік
заттардың ертінділері жатады. Ертінділердің арнайы маңыздылығы, олардың
тез сіңуінде, пайдалануға ыңғайлылығында, дəл мөлшерлілігі жəне
мөлшерлеуге қолайлығында, препараттың қоздырғыш əсерінің аздығында
болып саналады. Кемшіліктері – тұрақтылығының кемуінде, дайындау
жолының қиындығы мен препараттарды тұрақтандыруында, көлемінің
үлкендігінде, сонымен қатар арнайы ыдыстарды қолдануды қажет етеді.
Суспензиялар – сұйық ортадағы қатты дəрілік заттардың жұқа
қосындысынан тұратын сұйық дəрінің түрі.
Эмульсиялар – өзара араластыруға болмайтын сұйық құрамды, ерекше
технологиялық əдістердің жəне арнайы қосалқы заттың - эмульгатордың
көмегімен тұрақты сұйық жүйе түзетін сұйық дəрінің түрі.
Тұнба мен қайнатпа – дəрілік өсімдік шикізатынан алынатын сулы сорғы
немесе осы мақсатта дайындалған экстрактардың (сығындылардың) сулы
ертінділері.
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Тамшы – құрамында дəрілік зат өте жоғары концентрацияда болатын
сұйық дəрінің түрі (ертінді, суспензия, эмульсия).
Линименттер – дене қызуында еритін жəне теріге жағуға арналған
қоюланған сұйықтық.
Қоймалжың
сұйықтық – еріткіш буланғаннан кейін, тері үстіне
эластикалық қабықша түзіледі.
Жұмсақ дəрілердің түрлері. Майлар – жұмсақ консистенциялы,
сыртқа пайдалануға арналған дəрінің түрі.
Майлардың гомогенді (қосындылар, ертінділер) жəне гетерогенді
(суспензиялық, эмульсиялық, араласқан түрдегі) түрлері болады.
Құрамында (25 % жоғары) ұнтақ тəрізді заттардан тұратын майларды
паста деп атайды.
Суппозитор – қатты бөлігі үй температурасында балқитын жəне дене
қызуында еритін мөлшерленген (дозаланған) дəрінің түрі.
Пластырь – сыртқа арналған, жұмсаруға жəне қалыпты дене қызуында
теріге жабысуға қабілетті дəрінің түрі.
Пилюла – бірқалыпты майысқыш массадан əзірленген, 0,1-0,5 г домалақ
салмақты, мөлшерленген дəрі түрі.
Қатты дəрілердің түрлері. Таблеткалар
–
престеу
жəне
медикаменттерді қалыптау арқылы алынған дəрінің дозаланған қатты түрі.
Аса ірі таблеткаларды брикеттер деп атайды.
Таблеткалардың топтары:
1. Дезинфекциялық ерітінділер дайындауға пайдаланылатын таблеткалар.
2. Инъекция дайындауға қолданылатын таблеткалар.
3. Имплантация үшін қолданылатын таблеткалар.
4. Ішуге арналған таблеткалар, асқазан, ішек жолдарын босататын
дəрілік заттар.
5. Дəрілік заттардың ертінділерін дайындауға арналған көпіршіктенетін
таблеткалар (ингаляция жасауға, педиатрия
саласында жəне т.б.
пайдаланылады).
6. Тіл астына салатын таблеткалар.
7. Тəтті таблеткалар (педиатрияда қолданылады).
8. Ертінділерін шаюға жəне бүркуге қолданылатын таблеткалар.
9. Престелген уретральді жəне қынапқа арналған таблеткалар.
Драже – ішуге арналған, дозаланған қатты дəрінің түрі, дəрілік жəне
қосалқы заттарды бірнеше қайтара, қант түйіршіктеріне қабаттастандыру
арқылы алынады.
Ұнтақтар – бір немесе бірнеше майдаланған заттардан тұратын,
шашырау қасиеті бар, ішке қабылдауға жəне себінді ретінде сыртқа
қолдануға арналған қатты дəрілік заттың түрі.
Жиынтықтар – кесілген немесе ірілеу болып майдаланған өсімдік тектес
дəрілік заттардың (қатты əсер беретін өсімдіктерден басқа) бірнеше түрінің
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қоспасын айтады, кейде бұл қоспаға тұз немесе эфир майлары қосылады.
Дəрілердің газ тəріздес түрлері.
Кеңінен тараған түрі аэрозольдер, оларда дəрілік заттар пропелентті
дисперсияланған түрде болады.
5.2. Антисептикалық заттардың түрлері
Ветеринариялық практика жүзінде, дəрілік заттар химиялық табиғатына,
əсерлігіне жəне практикалық қолдануына байланысты мына топтарға
бөлінеді: дезинфекциялық жəне паразиттерге қарсы, тітіркендіргіш, жұмсартқыш, ас қорытуды жақсартатын, іш жүргізгіш, қақырық түсіретін, жүрекке
арналған,
жалпы
сергітетін,
ұйқы
келтіретін,
есеңгіреткіш,
жансыздандыратын жəне т.б.
Микробтарға жəне паразиттерге қарсы дəрі-дəрмектер.Ауру
қоздырушыларының табиғатына байланысты, микробқа жəне паразитке
қарсы дəрілік заттар болып бөлінеді. Паразиттерге қарсы қолданатын
препараттарды антигельминттер (гельминттерге қарсы), аккарацидтер
(кенелерді жояды), инсектицидтер (жəндіктерді жояды), химиотерапиялық
(қарапайымдыларды жояды) деп бөледі.
Микробтарға қарсы қолданатын дəрілік заттар бактериолитикалық
(өлтіреді немесе микробтарды ерітеді), бактериостатикалық (əлсіретеді
немесе микробтардың өсуін тежейді) болып бөлінеді.
Организмнің ішінде микроорганизмдерді сол орнында жоюға арналған
дəрі-дəрмектерді химиотерапиялық деп атайды, олардың белсенділігі
жоғары, улы əсері төмен болып келеді.
Мүшенің сыртқы бетіндегі микроорганизмдерді жергілікті орнында
жоюға арналған дəрі-дəрмектерді антисептикалық деп атайды. Олар малдың
организміне түскенде улы, бірақ жергілікті қолданған кезде əлсіз
қоздырғыштық əсер көрсетеді.
Сыртқы ортадағы микроорганизмдерді жоюға арналған дəрі-дəрмектерді
дезинфекциялық деп атайды. Бұл дəрі-дəрмектер мал шаруашылық
қораларын, топырақты, су көздерін, нəжістерді, құрал-саймандарды, малды
күтуге пайдаланған құралдарды зарарсыздандыруға пайдаланылады.
Микробтарға қарсы қолданылатын заттардың əсер ету механизмі,
олардың химиялық табиғатына байланысты болады.
Формальдегид тобының препараттары (формальдегид, формалин,
лизоформ жəне т.б.) ылғалды ортада жəне 100С жоғарғы қызуда микробтарға
қарсы жоғарғы əсерлілік көрсетеді. Əсер ету механізмі - ақзаттық
қосындылардан оттегіні ажыратып алады жəне ақзатты ұйытады.
Микроорганизмдердің вегетативті жəне споралы түрлеріне, саңырауқұлақтар
мен вирустарға қарсы қолданған тиімділік көрсетеді. Олардың сулы
ерітінділермен жəне аэрозольдермен қораларды, киімдерді параформалинді
камераларда дезинфекциялайды.
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Фенол тобының препараттары (фенол немесе карбол қышқылы, крезол,
лизол, креолин, қарамай) майда жақсы ериді, хитинді қабат жəне
микробтардың майлы липидті қабықшасы арқылы тез өтеді, сіңу, бөлу
процестерін бұзады, белоктарды ұйытады, фермент жүйесін тежейді.
Микробтарға қарсы əсерін көтеру үшін күкірт қышқылымен қосынды түрінде
дайындайды: қышқыл-карбол қосындысы - күкірт қышқылының 1 бөлігін
фенолдың 3 бөлігіне қосады, осы қосындының 5-10 % ерітінділері топалаң
жəне
басқа да спора түзетін ауруларда қолданылады. Фенол
препараттарының барлығында жағымсыз иіс болады.
Хлор препараттары (гипохлорлы қаныққан хлорлы əк, хлорлы Б),
құрамындағы белсенді хлор, қышқылды ортада сумен араласады да, белсенді
оттегіні бөле отырып, хлорлы сутекті қышқыл түзеді. Бөлінген зат
бактерицидтік құрамды. Спора түзетін ауруларда қолданған тиімділік
көрсетеді. Сырланған заттарды, теріден, матадан, металлдан жасалған
заттарды күйдіріп ойып жібереді.
Хлорлы сутекті (тұзды) қышқыл, күкірт жəне сірке қышқылдары
көбінесе дезинфекция үшін басқа заттармен қосынды түрінде қолданылады.
1-2 % тұзды қышқылы 10 %-хлорид натрий ерітіндісімен пикеля құрамына
кіреді, олармен топалаңмен ауырған жануарлар терісін өңдейді. Қосындылардың бактерицидтік əсері сутегі иондарымен байланысты болады.
Қышқылдар торшалардан суды бөліп алады, сілтіні байтараптайды, ақ затты
ұйытады.
Сілтілер (натрий гидрототығы (күйдіргіш натрий), калий гидрототығы
(күйдіргіш калий), кальций гидрототығы (сөндірілген əк), карбонатты
натрий, калий карбонаты, натрий гидрокарбонаты, натрий тетрабораты
(бура), магний окисі (күйдірілген магнезия) дезинфекциялау жəне емдеу үшін
кеңінен қолданылады. Сілтілердің гидроксильді тобы майларды
сабындандырып, қабатын ойып жеу арқылы микробтарға əсер етеді.
Оттегі бөлетін заттар (сутегі асқын тотығы, калий перманганаты)
белсенді атомарлық оттегісімен микробтарға əсер етіп, бактерицидті,
бактериостатикалық, ашуға қарсы, шіруге қарсы əсер көрсетеді. Оларды
жараларды, ойық жараларды, күйікті емдеуге қолданады. Фосфор,
морфиимен улану кезінде уды қайтару үшін ішеді; сыртқа – жылан, улы
жəндіктер шаққан жағдайда жағады.
Тотықтырғыштар. Тəжірибе жүзінде хлор (хлорлы су), йод (спирт
ерітіндісіндегі) препараттары қолданылады. Йод препарттары қабыну
құбылысының тартылуын тездетеді.
Дəрілік антисептикалық бояуларға жататындар: риванол, бриллиант
көгі, паразиттерге қарсы құрамдылар – наганин, трипан көгі, трипафлавин.
Антибиотиктер – саңырауқұлақтар, актиномицеттермен жəне басқа да
организмдермен өндірілетін, микроорганизмдердің тіршілік өміріне кедергі
келтіретін, микробтарға қарсы заттар. Антибиотиктер фермент жүйесін
тежейді, торша жарғақшасының өткізу қабілеттілігін өзгертеді, тыныс алуын
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бұзады, өсіп-өнуіне кедергі жасайды, бірте-бірте жояды. Сонымен қатар
антибиотиктер организмге жалпы əсерін тигізеді, мүшелер мен жүйе
функцияларының белсенділігін арттырады, қорғаныс функциясын,
иммунитетті, зат алмасуды күшейтеді.
Антибиотиктердің
ерекшеліктері
–
теріс
немесе
басқа
микроорганизмдерге жəне
олардың топтарына таңдаулы əсер етуі.
Пенициллин – грамм оңдарға (коктар, пастереллалар); стрепотомицин –
грамм оңдарға жəне туберкулез таяқшасына; левомицитин ішек таяқшалар
тобына, сальмонеллаларға (грамм терістерге), рикетсияларға, вирустарға əсер
береді. Эритромицин, олеандомицин – граммоңдарға; тетракциклин,
ципрофлоксин – ауқымды əсерлі. Нистатин, гризеофульвин –
саңырауқұлақтарға əсерлі болып келеді.
Антибиотик терапиясының тиімділігін арттыру үшін емдеуді ерте
бастап, жоғарғы дозаларды қолданып жəне емнің толық курсын жүргізеді.
Бұл жағдайларды сақтамаған күнде микроорганизмдердің тұрақты түрі даму
мүмкін.
Сульфаниламид
препарттары
(стрептоцид,
норсульфазол,
сульфадемизин, сульфацил, фталазол, этазол) – сульфанил қышқылының
туындылары, бактериостатикалық қасиетті болып келеді, фермент жүйесін
тежейді, параминді бензой қышқылының сіңуіне кедергі жасайды. Ескертетін
жағдайдың бірі, сульфаниламидтердің ерігіштігі əртүрлі, сондықтан да
біреулерін (стрептоцидпен норсульфазолды) организмге сіңіру үшін
қолданылады, басқалары (фталазол) ішекте сіңбейді жəне оларды ішек
ауруларында қолданады, үшіншілері (сульфадиметоксин) пролонгиялық
əсерлі болып келеді.
Нитрофуран туындылары (фурацилин, фуразолидин, фурадонин,
фуразол) бактерицидті, саңырауқұлақтарға жəне вирустарға қарсы əсерлі,
ашу, іріңді-сасық құбылыстарды болдырмайды. Оларды ішуге, сыртқа, кейде
тамыр ішіне енгізу арқылы қолданады. Олар микробтардың тотығу-қалпына
келтіру құбылыстарын бұзады жəне оларды өлтіреді.
5.3. Тұтқырлағыш, іш жүргізгіш, сіңіргіш дəрілік заттар
Тітіркендіргіш дəрілер. Терінің жүйке талшықтарын жəне кілегей
қабықтарын тітіркендіретін, қан тамырларын кеңейтетін, қан айналуды жəне
ұлпалардың қоректенуін жақсартатын емдік əсер көрсетеді. Осы тұрғыда
аммиак, скипидар, бұрыш, сары сынаптан тұратын майлар қолданылады.
Қоймалжың жəне іркілдек дəрілер (алтей (жалбызтікен) тамыры,
крахмал) ісініп, шырышты қабықта қорғаныс қабатын түзеді. Бұл дəрілер улы
заттардың ішекке сіңуінің алдын алады, жарақаттанған ұлпалардың
тітіркенуін жəне олардың кебуін болдырмайды, оларды жұмсартады (майлар,
вазелин).
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Тұтқырлағыш дəрілер (танин, таналгин, терек қыртысы қайнатпасы,
висьмут дəрілері, аллюминий ашудасы, мыс жəне темір сульфаты)
ұлпалардың үстіңгі қабатында белоктың шоғырлануына байланысты
ұлпалардың тығыздалуына əсерін тигізеді. Шоғырланған белоктың қабығы
қайта тітіркенуіне жол бермейді, ұлпа тереңдігіне микробтардың енуіне жəне
өсуіне кедергі жасайды. Тұтқырлағыш заттар қан аққан кезде қанның ұюына
жəне тромбтың түзілуіне септігін тигізеді. Ауыз қуысы арқылы берілген
кезде, без секрециясын азайтады, қуыс мүшелердің созылып, жиырылуын
бəсеңдетеді, іштің қатуы мүмкін. Жоғарғы мөлшерде берілген кезде
тітіркендіреді, кейде некроз пайда болады.
Диеталық тағамдар. Сүт қышқылының өнімдері ішектегі қышқылдық
ортаны, ондағы микрофлоралардың құрамын қалыпқа келтіреді, ас қорытуды
жақсартады.
Ацидофильді сүт антибиотик тəріздес заттарды бөледі, олардың
құрамындағы сүт қышқылы жəне витаминдер бактериостатикалық əсерлілік
көрсетеді. Тез сіңетін тағам, асқазан-ішек ауруларынан сақтандыру
мақсатында беріледі.
Лизоцим – жаңадан алынған жұмыртқаның ақуызында болады. Асқазанішек ауруларында физиологиялық ерітіндіде (1:5) ерітіп береді.
Қоймалжыңға лимон қышқылының ертіндісін немесе 3-5 тамшы формалин
қосады.
Жасанды уыз мына жолмен: 1 л жаңа сауылған сүтке, 15 г балық майын,
10 г ас тұзын, 3 жаңадан алынған жұмыртқаны қосып дайындалады.
Асқазан-ішек ауруларында қолданылатын шөптер қайнатпасы. Түрлі
шөптерден құралатын пішен, ат қымыздық тұқымынан алынған қайнатпа.
Ас қорытуды жақсартатын дəрілер. Тəбетті жақсарту үшін, құрамы
қышқыл дəмді (жусан, түймедақ, андыз тамырын жəне т.б.), сонымен қатар
тəтті дəмді (қант, тəтті ерітінділер) заттарды береді. Азықтандырудың
алдында берілген мұндай заттар сілекей бездерінің, асқазан, ішек
секрецияларының рефлекторлы бөлінуін күшейтеді, аштық сезімі пайда
болады.
Құрамында ферменттері бар дəрілік заттар астың қорытылуын
жақсартады, олардың қатарында мыналар жатады: пепсин, акцидин-пепсин,
асқазан сөлі, панкреатин, фестал, панзинарм, энзистал.
Іш жүргізетін дəрілер (натрий сульфаты, магний сульфаты, өсімдік
майлары, сабур, ареоколин, карбохолин). Бұл дəрілер ішектің созылып
жиырылуын күшейтеді, əрі ішектегі нəжіс қалдықтарын жұмсартады.
Костор майы аш ішекті аздап тітіркендіреді, рауғаш (ревень) жəне алоэ
ащы ішектің жиырылуына əсер береді. Ареколин, карбахолин дəрілері
секрецияның бөлінуін жəне ішектің созылып жиырылуын күшейтеді.
Қақырық түсіретін жəне құстыратын дəрілер (аммоний хлориді, анис
тұқымы, қос көмірқышқылды сода, жасанды карловар тұзы, үш күкіртті жəне
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бес күкіртті сурьма, скипидар) сілекей бездерінің секреция бөлу процесін
рефлекторлы түрде күшейтеді, кірпікше эпителий қызметін, тыныс
жолдарының жиырылу қызметін белсендендіреді, қақырықтың сұйылып
жəне тез бөлініп шығуына себеп болады.
Құстыратын дəрілер (апоморфин, вератрин, ақ жабайы сарымсақ
(черемица) тамырының сығындысы) аз мөлшерде қақырық түсіретін əсер
көрсетеді, ал жоғары мөлшерде құстырады.
Зəр жүргізетін дəрілер (меркузал, темисал, теофиллин, аю-жидек
дəрілері) бүйрек тармағында қан сарысуының (плазманың) сүзгіштігін
күшейтеді, ағзалардан судың бөлінуін көбейтеді, оның қатпар өзектеріне
қайта сіңуіне кедергі жасайды.
5.4. Жүйке жүйесіне əсер ететін дəрілер.
Тежелу процестерін күшейткіштер. Бром препараттары қозған жүйке
жүйесін тыныштандырады. Валериян препараттары қоздыру процестерін
қалыптастырады, жүйке жүйесін тыныштандырып жəне қозғалтқыш
тамырларын, тыныс орталықтарын қоздырады. Седативті əсерлі дəрілер
(димедрол, аминазин) қозғыштық, тырысу, қорқу, ауырсынуды, түйілуді
болдырмайды, жүйке жүйесін тыныштандырады. Жалпы əсерлі
жансыздандырғыш дəрілер (анальгин) жəне жергілікті əсерлілер (новокаин,
дикалин, совокаин) ауырсыну реакцияларын төмендетеді немесе жояды.
Наркоз ретінде жүйке жүйені əлсірететін дəрілер (хлоралгидрат, этил спирті,
эфир, хлороформ) қолданады. Организмнің сезімталдығын қайта арттыру
(десенсибилизациялау) үшін кальций хлорид, натрий тиосульфат, магний
сульфат, димедрол дəрілерін аллергияда жəне организмді сенсибилизациялау
мақсатында пайдаланады.
Қоздырғыш жəне физиологиялық əсерлі дəрілер. Бас ми қыртысын
қоздыру процестерін күшейткіштер: кофеин-бензоат натрий, камфор,
стрихнин, кордиамин – жүрек жəне тыныс алу жұмыстарын күшейтеді.
Жүрек жұмысын қоздырғыштарға – оймақгүл (наперстянка) препараттары,
меруертгүл (ландыш), тарангүл (горицвет) – жүрек еттерінің жиырылу күшін
көтереді, жүрек ырғағын баяулатады, диастолалар (жүректің жиырылуының
босаған сəті) кезеңін көбейтеді, жүрек қызметін қалыпқа келтіреді.
Дəрілік заттарды сақтау. Жылылықтың əсерінен бұзылатын дəрілер
тоңазытқышта сақталады, ұшқыш дəрілер – жақсы тығындалған құтыларда,
жарықтың əсерінен ыдырайтындар – қоңыр шыны ыдыстарда сақталады. Йод
жəне хлорлы əкті нығыздалып жабылатын ыдыста, темір заттардан алшақ
ұстайды. Тез жанғыш дəрілерді – бөлек сақтайды. Қатты əсерлі жəне улы
дəрілерді сейфте ұстайды. Жаңадан əкелінген жəне есептегі дəрілерді арнайы
есеп кітабында жазылып, рецепт бойынша жіберіледі.
Бақылау сұрақтары:
Дəрілік заттардың əсер ету жолдары.
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Дəрілік заттардың əсерлік түрлері.
Дəрілік заттарды енгізу жолдары.
Дəрілердің сұйық түрлері.
Жұмсақ дəрілердің түрлері.
Қатты дəрілердің түрлері.
Микробтарға жəне паразиттерге қарсы дəрі-дəрмектер.
Антибиотиктер жəне олардың əсерлері.
Тітіркендіргіш дəрілер.
Тұтқырлағыш дəрілер.
Қақырық түсіретін жəне құстыратын дəрілер
Ас қорытуды жақсартатын дəрілер.
Іш жүргізгіш, сіңіргіш дəрілік заттар.
Жүйке жүйесіне əсер ететін дəрілер.
Дəрілік заттарды сақтау ережелері
6. Хирургиялық аурулар
Патологиялық құбылыстарға механикалық əсер етудің ерекше əдістерін
қолданып, ауруларды емдеудің жолын хирургиялық əдіс дейді.
Механикалық əсер ету арқылы ретімен жүргізілетін кешенді хирургиялық операция деп атайды.
Хирургия екі түсінікпен тығыз байланысты.
1. Антисептика – жараны зарарсыздандырудың тəсілі, оның 4 түрін
ажыратады:
а) механикалық – алғашқы 1-3 тəулік ішінде жаңа жараны бірінші
хирургиялық өңдеу (кесіп тастау);
б) физикалық – жараны ауамен кептіру, резиналық түтікше немесе
дəкеден кішкентай кесінділер – дренаждар (түтікшелер) қолдана отырып,
дəкемен таңу;
в) химиялық – операция алаңын, хирург қолының терісін, тігу
материалын химиялық заттармен зарарсыздандыру;
г) биологиялық – антибиотиктер, вакциналар, спецификалық қан
сарысуларын қолдану.
2. Асептика – жараға жақындасатын барлық заттарды физикалық
жолдармен зарарсыздандыру арқылы жараны асқынудан сақтандыру тəсілі:
олар қайнату жəне жоғары қысыммен автоклавта буландыру арқылы
жүргізіледі.
Асептикалық-антисептикалық шараларды қолданудың реті:
1) операция жүргізілетін бөлмені ауа жəне тамшы арқылы берілетін
инфекциядан сақтандыру;
2) хирургтің қолын операцияға дайындау;
3) жануарды операцияға жəне операция алаңын дайындау;
4) құралдарды стерильдеу;
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5) таңуға арналған жəне тігу материалын, қолғапты стерильдеу;
6) жараны іріңдеуден сақтандыру (антибиотиктер қолдану).
6.1.Несеп-жыныс ағзалардың операциялары. Пішу
Пішу - аталық жəне аналық жыныс бездерінің қызметін жасанды түрде
толық тоқтату. Оны əр түрлі əдістермен жүзеге асыруға болады. Көбінесе
пішу арқылы малдың жыныс бездерін кесіп алып тастайды. Еркек малдарда
жыныс бездерінің қанмен қамтамасыз етуін, оның иннервациясын бұзу
операциялық тəсілдерін қолдану арқылы жүргізіледі жəне оның құрамы
толық немесе жартылай бұзылады. Жыныстық бездердің функциясы
радиоактивтілік сəулелендіру, химиялық жəне гормондық дəрілерді қолдану
мен иммунологиялық тəсілдер арқылы да тоқтатылуы мүмкін. Малдарды
хирургиялық операциямен пішудің шаруашылық маңызы зор.
Пішілген малдың организмінде терең зат алмасу өзгерістері жүреді жəне
оның даму барысында морфологиялық ерекшеліктер байқалады. Пішілген
мал жақсы бордақыланады, оның еті нəзік жəне сапалы болады, еркек мал
жағымсыз иістен тазарады, жүнінің сапасы жақсарады, жұмыс малы
шыдамды болып келеді, пішілген сиырдың сүт беру көрсеткіші жоғарылайды.
Еркек малдың жыныстық бездерін толық алып тастауды орхидектомия
(грек. оrсhis - жұмыртқалық, есtome - кесу), ал ұрғашы малдарда - овариэктомия (лат. оvагium - аналық без) деп атайды.
Еркек малдарды пішудің мақсаттары:
1) жұмысқа толық пайдалану;
2) ұрғашы малдармен бірге топтастырып күтіп бағу;
3) асыл тұқымды емес еркек малмен ұрықтандыруды болдырмау;
4) ет сапасын жақсарту;
5) жарықтарды (грыжаларды) жəне қабынған шəует орнын емдеу;
6) жалпы қынап қабығының шеменін емдеу;
7) ең бауының күре тамырларының варикозды кеңейуін емдеу;
8) интравагинальдық жарықтарды, ұмалардың механикалық зақымдануын емдеу болып табылады.
Көбінесе асыл тұқымды емес жəне жұмысқа пайдаланатын жануарларды пішуге жібереді. Пішуді көктем жəне күз айларында жүргізеді. Ауру,
арық жануарды жəне індеттен сау емес топтағы малды пішуге болмайды.
Пішілген малдарды жұмысқа пайдалану жасы:
1,2 - 2 жастағы өгіздер; 3-4 жастағы құнан-дөнендер.
Бордақылау жасы:
10-30 күндік торай-қабандар; 1 айлық еркек-қозылар;
2-3 айлық еркер-бұзауларды бордақылайды, бірақ союға дейінгі жасы 6
айдан кем болмауы керек.
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Мал шаруашылығында бордақыланған малды пішу, олардан қосымша
май, ет жəне жүн алу мақсатында қолданылады.
Сиырдың бордақылануын жақсарту үшін жəне емдеуге жарамсыз
бедеулікке соқтыратын аналық бездердің аурулары кезінде, ал шошқаларды
бордақылау алдында пішеді.
Мал шаруашылығында пішуді жұқпалы ауруларға қарсы (топалаң,
қарасан, шошқаның тілмесі мен обасы жəне т.б.) профилактикалық
шаралардың басталуынан немесе аяқталуынан 2 аптадан кейін жоспарлайды.
Дəл осылай жоспарлы түрде жұмыс малдарын пішеді.
6.1.1. Еркек малды пішу ерекшеліктері
Анатомиялық-топографиялық деректер. Шаптық канал (саnаlis inguinalis) – сыртқы (тері астындағы) жəне ішкі (құрсақтық) екі шаптық сақинадан
тұрады, ол құрсақтың қиғаш бұлшық еттерінен тұрады, құрсақтың
вентральдық қабырғасындағы май құйғыш тəрізді саңылау (айғырда
ұзындығы 10 - 12 см) орналасқан.
Ең ұзын шап каналы бұқада, ал ең ұзын шап сақинасы айғырда болады.
Үй қоянының шаптық каналы кең болады. Шаптық канал ішінде құрсақ
пердесінің париенталдық өсіндісі төселіп (көлденең фасциямен жабылған),
қынаптық канал (canalis vaginalis) құралады. Ұма шектерінде қынаптық
канал кеңейіп жəне жалпы қынаптық қабық қуысына (cavum vaginalis)
тікелей өтеді. Қынаптық каналдың шаптық сақиналарға лайықты келетін
сыртқы жəне ішкі қынаптық сақиналары болады. Шаптық каналда
қынаптық каналдан басқа, сыртқы Семенников көтергіші, сыртқы күре
тамырлар, еркек безінің сыртқы жүйке бұтақтары жəне лимфа тамырлары,
айғырда кейде қосымша шаптық лимфа түйіндері орналасады (1-сурет).
Еркек бездің қабы – (saccus testiculorum) күйіс қайтаратын жəне
тақтұяқты малдарда санының арасында, ал қалған малда артқы тесігіне
жақын орналасады. Ол қос қуысты - ұмадан, еркек бездің қос сыртқы
көтергіші мен қос жалпы қынаптық қабықтан тұрады (2-сурет).
1. Бұқада ұманың терісі қалың болып келеді, онда тері жəне май бездері
орналасады. Орта сызық арқылы ұма тігісі өтеді.
2. Бұлшық ет - серпімді қабық (tunica dartos) терімен тығыз қосылған,
оның құрамында бұлшық ет шоқтары көп жəне оның арасында серпімді
талшықтар болады. Ортаңғы сызық қалыңдау келеді де, ол ұманы екі қуысқа
бөледі. Кəрі қойларда сол қабықтың астында майлы торша дамиды.
3. Ұманың фасциясы (fascia subdartoica) негізінде бұқада жəне қабанда
дамыған, жалпы қынаптық қабықпен бос, ал алдыңғы қабықпен берік түрде
ұштасқан болады.
4. Жалпы қынаптық қабық (tunica vaginalis communis) ішкі перденің
париентальдық жəне көлденең фасциясының өсіндісі болып келеді, ұманың
əрбір жартысында төселіп, жалпы қынаптық қабық қуысын құрайды (cavum
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1-сурет. Жылқының шаптық каналының үлгісі:
А - ішкі түрі; б - сырқы түрі;1, 2 - ішкі жəне сыртқы шаптық сақиналары;
n - шаптық буда; кв - ішкі құрсақ қиғаш б.е; пм - түзу құрсақ б.е; кн сыртқы құрсақ қиғаш б.е. апоневрозы.
vaginalis) жəне құрсақтың қынаптық каналы арқылы құрсақ қуысымен
байланысады. Қабықтың латералдық қабырғасында сыртқы еркектік бездің
көтергіші (m. cremaster ext.) орналасқан, ол бұқада, айғырда жəне қабанда
айқын білінеді. Бұл ішкі қиғаш бұлшық еттің бір бұтағы болып келеді.
Еркектік бездің арнайы қынаптық қабығы (tunica vaginalis propria)
еркектік безді, қосалқыны жəне ен бауын жауып тұрады. Ашық пішу
тəсілінде оны тіліп кесіп жарады.

2-сурет. Айғырдың жыныс ағзалары (еркектік бездің
қабы екі жағынан ашылған):
1- күпектің тесігі (препуциальдық тесік) 2- 2' - жалпы қынаптық қабығы; 33' - мезорхиум; 4 - 4'- қынаптық буда; 5 - 5' - еркектік без; 6 - қосалқының
басы: 7 - қосалқының денесі; 8 - 8'- қосалқының құйрығы; 9 - ұрық өткізгіш;
10-10' - ең баудың тамырлы бөлімі; 11 - еркек бездің будасы.
Еркектік без (testis, didymis, s. оrchis) сыртынан қынаптық арнайы
қабықпен жабылған. Арнайы қынаптық қабық белоктық қабықпен тығыз
байланыста болады. Ерекектік бездің бас жағынан ішке қарай таралымдар
шығады, одан трабекулалар тарайды. Трабекулалар бездік элементтермен
38

толтырылған камераларды құрайды, онда жыныс торшалары спермиялар
жəне андрогендік гормон тестостерон өндіріледі. Еркектік бездің басы
бұқада жоғары айналған, айғырда алға, қабанда төмен қарай орналасқан
болады.
Күйіс қайыратын малда қосалқы (epididymis) еркектік бездің артқы
жағына, ал айғыр, қабан, төбет жəне еркек мысықта дорсолатералдық
беткейінде орналасқан. Оның басы, денесі жəне құйрығы болады.
Қосалқының
құйрығынан ұрық өткізгіш басталады, буда арқылы
қосалқаның құйрығы еркектік безбен, ал қынаптық будамен - жалпы
қынаптық қабық арқылы қосылады.
Ен бауы (funiculus spermaticus) сыртынан құрсақтың висцеральдық
бүрмемен жабылған, ол еннің шажырқайына айналып, сол арқылы жалпы
қынаптық қабықпен қосылады. Оның құрамында :
а) ішкі тұқымдық артерия (a. Spermatica interna), ол құрсақ аортасынан
бөлініп шығады (3-сурет).

3-сурет. Бұқаның еңін қанмен қамтамасыз ету схемасы.
А - Элленбергер жəне Бауммен бойынша қан тамырларының тараулануы:
1- ішкі ен артериясы; 2-ұрық өкізгіштің артериясы; 3 -жамбастық терең
артерия; 4 - құрсақ үстіндегі тарау; 5 - сыртқы еннің артериясы; 6 кіндік артериясы; 7 - несеп шығарғыштың артериясы; 8 - сыртқы жыныс
артериясы; Б - В. Мосинша қан тамырларының тараулануы; 1-ұрық
өткізгіш; 2-ұрық өткізгіштің артериясы; 3-ішкі ен артериясы; 4-ен
бауының конустық тамыры; 5 жəне 6-қосалқының артериялары; 7- ен; 8қосалқының денесі; 9- қосалқының құйрығы. Қысқышпен қысатын орын: а дұрыс емес; б- дұрыс.
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б) ұрық өткізгіштің артериясы (a. Deferentis) кіндік тамырынан бөлініп,
ен бауының құрамында ұрық өткізгішпен бірге жүреді. Сыртқы ен
артериясы терең жамбастық артерияда немесе құрсақ артериясының
тармағынан алыс орналасады. Ол ен бауының құрамына кірмейді, тек
сыртқы ен көтергіште жəне ен қабақтарында тармақталып орналасады.
в) еннің ішкі көтергіші - (m. Cremaster internus) тегіс бұлшық ет
талшықтарынан құрылады, олар ен бауын бойлай жүріп, белоктық қабықта
білінбей орналасады ( ірі мүйізді малда бұндай бұлшық ет жоқ);
г) еннің ішкі өрімі (plexus spermaticus internus, s. hervus spermaticus
internus) каудалдық шажырқайдан түйіннің постганглионарлық талшықтарынан құрылады;
д) лимфа тамырлары еннен жəне қосалқыдан басталып (айғырларда)
саны 18-ден 38-ге дейін ірі жəне ұсақ діңдер ен бауымен бірлесе кесе,
белдің лимфа түйіндеріне ағып құйылады;
е) ұрық өткізгіш (ductus deferens, s. Ductus spermaticus) қосалқы
каналының жалғасы болып келіп, оның құйрығынан шығады. Ол ен
бауында медианалды жағында орналасады. Қынаптық канал арқылы құрсақ
қуысқа кіріп, құйрық мойынның артынан көпіріктік бездің ағысымен
қосылып, жан жақтан келіп ұрық құйғыш ағыс құралады. Ұрық өткізгіштің
соңғы бөлімі жүзім тəріздес бездері бар ампула тəрізді кеңістікті құрайды.
Ен баудың тұқымдық артериясы мен күре тамыры орналасқан көлемі
тамырлы бөлімі, ал медиальды жатқан ұрық өткізгіш орналасқан көлемі
ұрық өткізгіш бөлімі деп аталады.
Ұманың жүйкеленуі жəне қанмен қамтамасыз етілуі. Ұма жəне ұма
көтергіш сыртқы еннің жəне жыныс тамырының бұтақтары арқылы қанмен
жабдықталады. Ұма жəне жалпы қынаптық қабық сыртқы тұқымдық,
құрсақ-шаптық жəне мықын-құрсақтық жүйке бұтақтарымен, ал ұманың
артқы бөлімі шапаралық жүйкемен жабдықталады.
Лимфа тамырлары көп санды ұсақ тамырлардан құрылған, 6 – 8 ірі
діңдері ұманың қабырға жақтарынан өтіп, үстіңгі шаптық түйіндерге ағып
құйылады.
Пішетін малдың жасы, уақыты, орны жəне оны пішуге даярлау
ережесі. Малды кез келген жаста пішуге болады, бірақ өнім беретін малды
пішуге қолайлы мезгіл əлі толық анықталмаған.
Түріне, тұқымына, тез жетілуіне, пішу мақсаттары (бордақылау немесе
жұмысқа пайдалану) жəне орындалатын операцияның тəсіліне қарай, еркек
малды əр түрлі жасында пішуге болады. Жұмысқа пайдаланатын айғырды 5
жастан асқан кезде пішеді, оны шыққан азу тістеріне қарап анықтайды. Бұл
уақыттан ерте пішкен малдың еркектік жыныс гормондарының
тапшылығына байланысты, олардың денесінің дамуы төмендеп,
конституциясы толық жетілмейді жəне кейде ұмалары жалпы қынаптық
қабық қуысына түсіп орналаспайды. Есек пен қашырды 3—4 жасында
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пішуге болады. Қазақстанның оңтүстік аймақтарында бордақылауға
арналған бұқаларды көбінесе пішпейді, себебі олар тез жетіліп 1,5 – 2
жылда 400 кг дейін салмақ жинайды. Республикамыздың солтүстігінде
бұқалар кешірек жетіледі, сол себептен оларды кейінірек пішкен дұрыс
болады. Тəжірибе деректері мен ауыл шаруашылық мамандардың байқауы
бойынша, оларды 6 ай мерзімінде емес, одан кешірек яғни органимзнің
толық қалыптасуынына байланысты, 1 жастан асқан кезінде пішу қолайлы
болып саналады, сол мерзімде мал бордақыланып, қажетті салмақ қосады.
Жұмысқа пайдаланатын бұқаны 1 жылдан кейін операция жасау арқылы
пішеді. Ал етке сойылатын малды пішудің қажеті жоқ.
Еркек тоқты жəне лақты 5 - 6 айынан, одан да ересек жастарында
пішуге болады. Тек текелерді союға дейін 4 – 5 айдан кешіктірмей, ал
қабанды сойғанға дейін 3 – 4 ай қалғанда пішкен дұрыс болады, себебі
олардың етіндегі жағымсыз иіс сақталады. Еркек тоқтыны қандай тəсілмен
болмасын ерте пішсе, оның жетілуі жəне организмнің ауруға төзімділігі
төмен болады. Қабандарды жалпы 1 жылдан асырмай етке сояды. Түйеге
2,5-3 жасында операция жасайды. Бұғыларды 10-12 айында, үй
қояндарының 1,5-2,5 айында пішеді.
Ірі малды пішу алдында азықтандырмай, ал операция алдында оның
ішегін тазартады. Айғырды операция қарсаңында ішкі шаптық сақинасын
ректальды зерттейді; себебі олардың мөлшеріне байланысты пішу тəсілі
анықталады. Егер шаптық сақиналарға саусақтың үш ұшын енгізуге болса,
онда айғырды жабық тəсілмен пішеді.
Еркек малды пішу əдістерінің жалпы сипаттамасы. Еркек малды
пішу тəсілі сан алуан. Бірақ оларды негізгі - қанды жəне қансыз
(перкутарлық) деп екі тəсілге біріктіруге болады. Бұл тəсілдерді пайдалану
жəне жүзеге асыру операция жасалатын малға, шаруашылықтың жағдайына,
ветерина-риялық маманның шеберлігіне, операцияның мақсатына, операция
аймағын-дағы патологиялық өзгерістерге жəне қолданылатын құралдардың
ерекше-ліктеріне байланысты болады.
Малды қанды əдіспен пішу кең таралған жəне жиі қолданылады;
ондайда ашық жəне жабық тəсілдерді қолдану арқылы көбінесе енді жəне
қосалқыны толық алып тастайды. Ашық тəсіл кезінде жалпы қынаптың
қабын жарып ұманы ашады, оны қосалқысымен бірге алып тастайды.
Жабық тəсілде жалпы қынаптық қабықты кеспейді, ен мен қосалқыны,
оларды жабатын жалпы қынаптық қабықпен бірге тіліп алады.
Жыныс бездерінің элементтерін жартылай жоюдың негізгі мақсаты –
шəуіттің бөліндісін тоқтау жəне еркектік жыныс гормонын өңдіруді сақтау
болып табылады. Қанға бөлініп шығатын жыныстық гормон малдың үйлесті
дамуы қалыптасады жəне ұрықтандыруға қабілеттілікті тоқтатады. Бұл
тəсілді толық пішу əдісі ретінде есептеуге болмайды. Оны көбінде
стерилдеу деп атаған дұрыс болады. Олардың ішінде ең көп таралғаны
келесі 2 тəсіл:
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а) еннің тек қана паренхимасын жою (экспрессиялық пішу), оның
болбыр ұлпасының негіздері жəне қосалқысы сақталады;
б) еннің қосалқысы құйрықтарының резекциясы - операцияны кейде
қой мен өгізшеге жасайды.
Қансыз пішу əдісі немесе перкутарлық пішу – өнімді малға ең көп
қолданатын пішудің түрі. Ол негізі екі дербес тəсілден тұрады: ен бауының
бүтіндігін перкутарлық бұзу немесе еннің өзін бұзу.
Ен бауының бүтіндігін перкутарлық бұзудың негізі əдістері:
а) ен бауының ұма мойыны аумағында, терісінің сыртынан, арнайы
қысқыш арқылы перкутарлық əдіспен мыжып жаншу немесе үзу арқылы.
Ен бауын мыжып жаншығанда еннің қоректенуі бұзылып, ол кейінен
семеді.
б) эластрация – ен бауына икемді етіп резеңке сақина салып қысады, бұл
жағдайда ен ұма мен бірге толық некрозға ұшырап денеден бөлінеді.
в) жасанды крипторхизм жасау - енді қынаптық канал қуысына итеріп
енгізеді жəне ол қайтадан шықпау үшін ұманың төменгі бөлігіне икемдеп
сақина салып бекітеді.
6.1.2. Айғырды пішу
Айғырды (есек жəне қашырды) кəдімгі ашық тəсілмен пішеді, яғни
жалпы қынаптық қабықты тіледі. Ішкі шап сақиналары үлкейген кезде,
периорхит немесе жалпы қынаптық қабық шемені кезінде малды жабық
тəсілмен пішеді. Операцияны ашық тəсілмен пішуде малды жатқызады
немесе тұрған күйінде орындауға болады.
Айғырды жатқызып пішу. Малды орыс немесе Решетняк тəсілімен
жығып, сол жағына жатқызады, артқы оң аяғын қайыс арқанның сақинасына
немесе арнайы жылқының мойынына киілген жіпке тартып бекемдейді де
операция орнын ашық ұстайды. Қалған аяқтарын біріктіріп байлайды.
Жығар алдында малдың ұма аймағын ластамау үшін, құйрық қылдарын
бинтпен орап таңып тастайды.
Жансыздандырудың мағынасы зор, əсіресе асау жəне күшті малды
жығардан бұрын жəне пішу алдында жансыздандырады. Ол үшін аралас
наркоздық əдісті қолданады. Жергілікті жансыздандыру үшін төмендегі
тəсілдердің бірін пайдаланады:
1) қолмен ұманы берік қысып ұстап, ұма терісінің түптеріне 5 % йод
ерітіндісін жағады. Осы орынға əр ұмаға 10 мл мөлшерінде 4 % новокаин
ерітіндісін енгізеді, бұл Л.С. Сапожников бойынша интратестикулярлық
жансыздандыру тəсілі (4-сурет);
2) новокаин ерітіндісін қосалқының сыртқа шығып тұрған құйрығының денесіне бағыттап жібереді;
3) ұманы қолмен берік ұстап, инені қосалқының басынан қадап, оны ен
бауына қарай 4 см жылжытып, 4 % новокаин ерітіндісінің 10 мл мөлшерін
енгізеді (М. В. Плахотин тəсілі);
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4) ұма мойнындағы ұлпаларды инемен тесіп, ен бауының қалыңдығына
сол мөлшерде новокаин ерітіндісін енгізеді (4-сурет).

4-сурет. Инъекциялармен жансыздандырудың екі тəсілі.
Жансыздандыру 5-6 минуттан кейін əсер береді. Егер алдын ала
хлоралгидрат берілсе, онда ұманы қосымша жансыздандырудың қажеттілігі
жоқ. Хлоралгидрат қолданбаған кезде, тілетін орынды тері астынан 0,5 %
новокаин ерітіндісін енгізу арқылы жансыздандырады.
Ашық тəсіл операциясының техникасы. Операцияны бірыңғай жоспармен əр түрлі пішуге арналған қысқаштарды немесе эмаскуляторларды
қолданумен орындайды. Бұл аспаптарды малдың ен бауын мыжу мен қан
кетудің алдын алу жəне тұрақты тромб жасау үшін қолданады.
Ұманы бекіту үшін жергілікті жансыздануды қолданғаннан бұрын, оның
мойнына икемді резеңке қолданып жгут салады.
Ұманы, жалпы қынаптың қабығын жəне енді тіліп кесу. Ұманың екі
жартысын, сол қолмен мықтап ұстайды, еннің дөңес бетінен (ұма тігісіне
паралельді) алдыңғы жəне артқы полюстарына дейін тіледі. Құрсақтың ұма
терісін, бұлшық ет қабығын, фасцияны жəне жалпы қынаптық қабықты
скальпелмен жарып ашады. Жалпы қынаптық қабықты кесу көлемі теріні
кесумен бірдей болуы тиіс. Егер сəйкес болмаған жағдайда қалта болып
қалады да, оған қан жəне экссудат жиналып, патогендік микрофлора дамуы
мүмкін болады.
Қынаптық (өткіндік) бұданы кесу. Жалаңашталған енді сол қолмен
алып, сыртқы ен көтергіштің кедергісінен өтіп, қынап бұдасынан тартып,
абайлап сыртқа шығарады. Қынаптық бұданы қолмен немесе іскекпен
түзетіп, жалпы қынаптық қабыққа жақын маңайдан кеседі (5-сурет).

5-сурет. Қынаптық қабықтың (өткіндік) бұдасын кесу.
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Байламды қосымша құйрығы жақын маңда кесуге болмайды, себебі
ұрық өткізгіштің артериясына зиян келіп, оның жалпы қынаптық қабықпен
бірге бөлініп алуы мүмкін болады. Қысқашты ен бауына салғанда артерия
бранштың астына тимей қан кету тоқтамайды. Одан əрі, сол қолмен енді
ұстап, будадан іскекті шешпей, оны қынаптық канал жағына жиырып алады,
мезорхиум бойын 7-10 см көлемде жыртып, ен бауын жалпы қынаптық
қабықтан бөліп алады. Соңғы кезеңде, бөлінген қынаптық қабықты, еннен
проксималды қысып, қынаптық каналға іскекпен қайырып тартады.
Енді алып тастау. Жалпы қынаптың бұдаларын кескеннен кейін, сол
қолмен енді жəне ен бауын жалпы қынаптық қабықтан ажыратып, ұманы
жоғары шапқа қарай ығыстырады, ал оң қолмен енді ұстайды. Бұл кезде ен
бауы ашылады. Егер бірден екі енге операция жасалынатын болса, онда ен
бауының екеуін бірдей ашады. Ол үшін 6-суреттегі құралдардың бірін
қолданады.
1. Занд қысқышымен ен бауын мыжу - ең көп таралған тəсіл. Еннен 7-9
см қашықтата ен бауына қысқыштардың бранштары бекітілген бұрандысының басын сыртқа (дистальды) қаратып салады. Екі қолмен
қысқыштардың бұтақтарын тоқтағанша қысып, оларды тұтқасында орналасқан бекіткішпен бекітіп қояды (6-сурет (1). Занд қысқышының
бранштарымен ен баудың екеуін бірден қысып қоюға болады, бірақ ол
үшін əрбір ен бауын бөлектеп қысатын екі браншты Амосов қысқышын
қолдану қолайлы келеді (6-сурет (2).
Қысқыштың сыртынан қысылған ен бауын енмен бірге майлықпен
жауып, саусақтардың көмегімен 10-15 рет айналдырып (торзильдеу)
үзілгенше бұрайды. Кейде торзильдеудің орнына ен бауын браншқа
жақынырақ жерде қайшымен кеседі. Ен баудың культясына 5 % йод
ерітіндісін жағады. Бекіткішті бірте-бірте жылжыта отырып, қысқышты өте
сақ түрде шешеді. Қуысты қан ұйындысынан тазартып, ұма қуысына жəне
шеттеріне асептикалық ұнтақтарды, ақ стрептоцид эмульсиясын шприцтен
резеңке түтік арқылы немесе қалақшамен енгізеді.
2. Эмаскуляторды қолдану (6 сурет (3). Занд қысқышынан артықшылығы, енді бұрамай бөліп алады. Эмаскулятордың бранштарында доғал
жəне өткір бөлімдер болады. Эмаскуляторды ен бауына міндетті түрде
бұранданың басын сыртқа қаратып салып (дистальды) аспаптың тұтқаларын
ақырын қысады. Аспаптың доғал жағымен ең бауын қысады , ал оның өткір
бөлімімен енді бөліп алады. Осылайша аспапты 5-6 минут ұстайды.
Аспаптың тұтқаларын ақырындап жіберіп шешеді.
Жас айғырда (2-3 жасар) жуандатылған қынаптық бұда бөлімі əлі тығыз
емес болып келеді, қынаптық бұданы жармай пішуді эмаскулятормен
жүргізуге болады. Ұма қабырғаларын жəне жалпы қынаптық қабықты
тілгеннен кейін, оны ен бауының алдынан көлденең түзу қайшымен
қосымша жарып ашады. Эмаскулятордың бранштарын ен бауының
айналдырылған жалпы қынаптық қабықтың артқы бөлігіне тиіп тұрған
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көлемге салады. Бранштарды жабудың алдында қосалқаның құйрығымен
жабылған қабық бөлімі эмаскулятордан төмен орналасқанына көз жеткізу
керек. Қысқыштардың бранштары жабылғанан кейін ен жəне қосалқымен
бірге қынаптық бұда, оған жабысып тұратын жалпы қынаптық қабық,
үмеген соқыр қабы қоса қысылады

6-сурет. Айғырларды пішуге арналған аспаптар:
1-Занд қысқышы; 2-Амосов қысқышы; 3-эмаскулятор; 3-шошқалар
овариоэктомиясына арналған Никифоровтің эмаскуляторы: 4-лещеткалар;
5- лещетканың бұрандасы; 6-Бурдиццо қысқышы; 7-Телятников қысқышы;
8- Ханин-Тыныбеков қысқышы.
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Жабық тəсілмен пішу операциясының техникасы. Енді лещеткаларды
немесе лигатураны қолдану арқылы алып тастау.
Лещетканы қолдану арқылы пішу. Лещетканың бір жағын жіппен берік
байлап автоклавта немесе стерилизаторда қайнатып зарарсыздандырады.
Тартып ұстаған ұма қабаттарын абайлап, жалпы қынаптық қабыққа дейін
тіледі. Бұдан кейін тілінген жерді доғал тəсілмен (қосылған қайшымен)
кеңітеді, ұма қабаттарын жалпы қынаптық қабықтан жəне сыртқы ен
көтергішінен бөліп алады. Ұманы мойын бөлігіне дейін ашады. Жалпы
қынаптық қуыста бөтен зат қалмағандығын тексеріп (пальпациямен немесе
қабықтардың қабырғаларын үмеген тесік жасап), оны ен мен бірге 180°
бұрап, одан 7 см жоғары қарай жануардың денесіне көлденең келтіріп
лещеткаларды салады (7-сурет).

7-сурет. Айғырды пішу:
а -Занд қысқышын қолданып ашық тəсілмен; б -лещеткаларды
қолданып жабық тəсілмен.
Лещетканың ұштарын арнайы бұрандамен немесе қысқыштармен
жақындатып (6-сурет (5) мықтап бұрайды. Лещеткадан 2-2,5 см төмен түсіп,
жалпы қынаптық қабықпен жабылған ен бауын қайшымен кеседі. Ен баудың
қалдығын 5 % йод ерітіндісімен домдайды. Лещеткамен қысылған жалпы
қынаптық қабықтың ұштары қайтадан айналып кетпеуі үшін, екі лещетканы
стерилденген майлықпен жауып, оның шеттерін ұма жараларының шеттеріне
жапсыра тігеді. Лещеткаларды 8 күннен кейін шешеді немесе олар өздігінен
түсіп қалады.
Лигатура қолдану арқылы пішу. Жалпы қынаптық қабықты тіліп
ашқаннан кейін ұма қабаттарын құрсақ қабырғаға қарай жылжытып, жалпы
қынаптық қабықпен жабылған ен бауына еннен алысырақ етіп Занд
қысқышын салады. Бірнеше секунд өткеннен кейін қысқыштың браншын
ашады да, еңді жалпы қынаптық қабықпен бірге 180° бұрады жəне
қысқышпен ен бауын екінші қайтара жаншиды. Қысқышты алып тастап,
оның орнын жылдам, жуан жəне ұзын кетгут жіппен тартып байлайды. Ен
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бауын үш саусақ енінен төмен эмаскулятормен немесе қайшымен кесіп
тастайды. Лигатура ұштарын ен қалдығы бөлініп түскенге дейін қалдырады.
Айғырды түрегеп тұрған күйінде пішу. Пішудің ашық тəсілін
қолданады. Айғырды сол жамбас аяғын діңгекке көтеріп, станокқа бекітеді
немесе жай тұрғызады, тек басынан бір адам ұстап тұруы қажет. Күре
тамырдың ішіне, торбуджик, ромпун немесе хлоралгидрат немесе литикалық
қоспаны енгізеді, интратестикулярлы (еннің ішіне немесе ен бауына)
новокаин ерітіндісін енгізеді. Жоғарғы ерінге бұрау салып, оны көмекші
ұстап тұрады. Ұманың операция жасайтын орнын зарарсыздандырғаннан
кейін, оның мойнына икемді етіп қысқыш салып, операцияға кіріседі.
Операция жүргізушінің иығы айғырдың қарынының төменгі қабырғалар
деңгейінде болуы үшін, тізелерін бүгіп, айғырдың сол бүйір жағында ұмаға
бет жағына қарап тұрады. Содан соң ол сол қолымен ендерін қысып ұстап,
жылдам ұманы жалпы қынаптық қабықпен бірге краниокаудалдық бағытпен
жүргізе отырып тіледі (8-сурет). Бұл кезде керісінше теріс бағытпен
кескенде, ол өзінің сол қолын зақымдап алуы мүмкін.
Енді ашқаннан кейін қайшымен жедел тік байламдарды кесіп, ен бауына
бірден немесе кезектестіріп Занд қысқышын қысып орналастырады.
Операцияны ендерді бұрап алып немесе қайшымен кесіп тастаумен
аяқтайды. Сондай əдіспен енді эмаскулятормен алып тастауға болады.
Жгутты қысқышты немесе эмаскуляторды алғаннан кейін шешуге болады.
Операция барысында айғырдың əр түрлі қозғалыстары болуы мүмкін,
сондықтан да хирург малды артық алаңдатпау үшін, оның құрсақ
қабырғасына иығын тигізбегені дұрыс болады.

8-сурет. Айғырды түрегеп тұрған күйінде пішу.
а-ен қапты ашу; б-Занд қысқышын салу.
6.1.3. Бұқаларды пішу
Жануарды бекіту. Бұл операцияны жатқан немесе тұрған малға
жүргізеді. Жығу тəсілдерінің бірін қолданып, малды сол жағына жығады, оң
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аяғын операция орыны толық ашылғанша тарта түсе бекітіп байлайды.
Қалған аяқтарын бос қалдырады. Тек кəрі жəне күшті бұқалардың алдыңғы
аяқтарын тұсамыс буындардан жоғарырақ бірге қосып байлап бекітеді.
Тұрғызып пішкен кезде (жас өгізшелерді пішу) малды бағанаға қысқа етіп
байлап, мұрын қысқышымен басын бекітеді. Мықтап бекіту үшін артқы
аяқтарына, тілерсек тұсына бұрау салуға болады.
Бұқаларды пішу үшін арнайы стационарлық жабдықтарды пайдаланады.
Оны азықтанатын астаумен біріктіріп, сырғауылдардан жасалған 10 ағаш
станоктардан жасайды. Станоктардың жанынан 10 бас мал сиятын қаша
жасалынып орналастырылады, одан мал тек станоктар арқылы сыртқа
шығады. Жануарлар артқа қарай шегінбеуі үшін, оларды əрбір станокта
болатын темір тұтқамен бекітеді. Мал дəрігерлік хирург малдың артында
тұрып пішу операциясын жүргізеді.
Жансыздандыру. Бір жастан жоғары бұқаларды пішу жансыздандыру
арқылы жүргізіледі. Жансыздандыратын ерітінділерді тікелей тұқымдық ен
бауына, ұманың мойындарына немесе интратестикулярды ен қабатына
енгізеді. Ұманы қосымша кесу үшін, оның артық сызық бөлігіне новокаин
жіберіп жансыздандырады.
Бұқаларды негізінде 2 əдіспен пішеді: қансыз (перкутарлық) жəне қанды.
Қансыз (перкутарлық) əдіс - ен бауын механикалық қысу əдісімен
жүзеге асырады.
Ен бауын перкутарлық мыжудың мақсаты еннің қан жəне жүйке
тамырлармен қамтамасыз етілуін тоқтату болып табылады. Перкутарлық
əдіспен пішу үшін Бурдиццо, И.A. Телятников, М.A. Ханин-Тыныбековтің
жəне т.б. қысқыштарын қолданады.
Сол қолмен ұманың мойнынан ұстап, оны сипалау арқылы ішіндегі бір
ен бауын табады. Оны латералды түрде тартып, оның мойын тұсына
Бурдиццо қысқышының браншын орналастырады, тері арқылы ен бауын
қысып, 0,5-1 минут қысқышты жібермей ұстайды, содан соң қысқышты 1,5-2
см төмен жылжытып орналастырып, ен бауын екінші қайтара жаншиды.
Осылайша екінші енге операция жасайды.
Телятниковтың (№2 үлгі) немесе Ханин-Тыныбековтің қысқыштарымен
енге жақынырақ (тамырлы конус шектеріне (9-сурет) орналастырып, əдетте
бір рет қана қысады. Ен бауын ұманың шетіне жылжытып, үстінен
қысқыштардың арасына жайғастырады, одан кейін қысқыштың тұтқаларын
екі қолмен жылдам қысып, 5 секундтей қысып ұстайды.
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9-сурет. Бұқаны И.А. Телятниковтің қысқышымен
перкутарлық пішу.
Егер операция кезінде сықырлаған дыбыс естілсе, онда ен бауының
қысылғанын білдіреді. Сықырлаған дыбыс естілгенде қысқашты алып, 1,5-2
см жоғарырақ қайтадан орналастырып қысуды қайталайды. Дəл осылайша
екінші ен бауына да операция жүргізеді. Қысқышты салған ен бауының
аралықтары орнында шұңқыр байқалады, содан соң 10-15 минут аралығында
жаңғақ көлеміндей гематома пайда болады. Бір айдан кейін пішу нəтижесін
тексереді, егер ендер солып көлемі кішіреймесе, онда операцияны қайталап
жасайды.
Қанды əдіс. Техникалық атқарылуы жағынан оның бірнеше түрлері
болады.
Лигатураны қолдану арқылы пішу. Ұманы екі сан арасынан ішіндегісімен қоса ұстап, артқа қарай керіп тартып алады да, оның каудальдық
немесе латеральдық жағынан, ен сыртқа шығатындай етіп тік тілік жүргізеді.
Ұманың барлық қабаттарын жəне жалпы қынап қабығын (10 а сурет) толық
ашады. Ен бауына № 8-10 жібек немесе синтетикалық лайықты жуандықтағы
жіптен лигатура салып, оны қазақша бау тəрізді түйінмен байлап бекітеді. (10
б сурет).

10-сурет. Бұқаны қанды тəсілмен пішу: (а ) ұманы кесу орыны;
(б) лигатураны түйіндеп байлау
Ен бауын лигатурадан 2-2,5 см төмен етіп, қайшымен кесіп алады. Ен
бауының қалдығына 5 % йод ерітіндісін жағып, жараның жан-жағына
асептикалық күрделі ұнтақ майлар (йодоформ, ақ стрептоцид жəне бор
қышқылы) жағып зарарсыздандырады.
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Қосалқы құйрығының резекциясы кезінде малдың гормондық қызметі
сақталады, бірақ жыныс торшаларын өндіру мен оны шығару қабілеттілігі
жойылады. Операцияны тұрып тұрған малға жүргізеді. Ол үшін ұманың
төменгі бөлігінің терісін, əсіресе оның түп жағын мұқият зарарсыздандырады. Операция жасаушы сол қолымен ұманы енмен бірге төмен
тартады. Ұма терісінің бүрмелері толық түзелуі тиіс. Ұманың сырт тұсына
перпендикулярлы тікелей етіп, оның сол жəне оң қабаттарын жалпы
қынаптық қабықпен қоса жарып тіледі. Оның кесу ұзындығы əр бір жағында
1,5-2 см болады. Қосалақының құйрықтарын сыртқа шығарып, оларды
қайшымен кесіп тастайды. Жаралардың шеткі жиектерін йод ерітіндісімен
өңдейді. Пішілген малды сиырлардан бөлек ұстайды.
6.1.4. Қошқарларды жəне текелерді пішу
Қошқар мен текені пішу үшін қансыз (перкутарлық) жəне қанды
əдістерін қолданады.
Бекіту. Көмекші хирургке қарама-қарсы орналасып, пішетін тоқтыны
(лақты) жамбасына жығу арқалы, оның барлық төрт аяқтарын бірге бекіте
ұстап операцияға даярлайды (11-сурет). Хирург тоқтыны (лақты) пішу
операциясын 0,5 м биігірек отырып жүргізеді.
Қансыз (перкутарлық) əдіс. Операцияны жасау үшін Бурдиццо,
Телятников немесе Ханин-Тыныбековтің қысқыштарының біреуін пайдаланады.
Бурдиццо қысқышын пайдалану кезінде сол қолдың саусақтарымен
ұманың мойнын басып, тері арасынан ен бауын тауып алады, оны
латеральдық жаққа тарту арқылы қысқышты салып қысады. Қысқышты 30

а
б
11-сурет. а - ұсақ күйіс қайырушыларды пішуге бекемдеу;
б - жабық лигатура салу тəсілі.
секунд ұстағаннан кейін, екінші рет 1 см төмен орналастырып қайтадан
қысып, ен бауын қайтадан мыжғылап қысады. Екінші ен бауына да дəл
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осындай əдіспен қысу операциясын жүргізеді. 1 аптадан кейін ендер біртебірте орнына қалыптасады, ал 5-7 айдан кейін ендер толық семіп қалады.
Телятников жəне Ханин-Тыныбеков қысқыштарының көмегімен операцияны бұқаларды пішкен əдіс бойынша жүргізеді.
Эластрациямен жансыздандыру ұманың мойнына резеңке сақина салу
арқылы 2-апталық тоқтыларға жүргізеді. Арнайы қысқыш - эластратормен
резеңке сақинаны (сыртқы диаметрі 2 см, ішкісі 1 см) созып, ұманың
мойнына кигізеді. 12-15 күннен соң ұманың құрамы өліеттеніп, резеңке
сақинамен бірге бөлініп түседі.
Қанды əдіс. Қанды əдіспен енді жартылай немесе толық алып тастау əр
түрлі тəсілдерді қолдану арқылы жүргізіледі.
Жас қошқарды (текені) толық пішу тəсілдерінің техникалары:
1. Жүнін қырқып, йод ерітіндісімен өңдегеннен кейін, ұманы түбінен
тартып, ұшын өткір қайшымен кеседі. Бұдан басқадай ұманы оның орта
сызығына перпендикулярлы өтіп тілуге де болады. Ұманы қысу арқылы
ішіндегі жалпы қынаптық қабықпен жабылған енді сыртқа шығарады. Жалпы
қынаптық қабықпен жабылған ен бауларын іскекпен қысып, оларға кетгут
немесе жібек жіппен лигатура байлайды, содан соң іскектен 1 см төмен
қашықтықтағы бөлікті алып тастайды (11 б сурет). Жараның ішіне антисептикалық ұнтақ салынады.
2. Малдың басын төмен жіберіп, артқы аяқтарынан ұстап бекітеді.
Операция жасаушы ұманы біркелкі тартып, жалпы қынаптық қабықтың
бүтіндігін сақтай отырып, жылдам қимылмен қайшы немесе скальпельді
қолдану арқылы оның түбін кесіп тастайды. Пішу жарасына тимей, ұма
тұқылын шаптық аумағына қарай тықсырып, енді сыртқа шығарып алады.
Ен бауына Занд қысқышын қысып салып, браншына жақын жерден
қайшымен енді кесіп алады.
Кəрі қошқарларды пішу (М.A. Ханин жəне т.б. тəсілі).
Жансыздандыру. Ұма мойындарына инфильтрациялық циркуляциямен
10 мл 3 %-новокаин ерітіндісімен интратестикулярлық инъекция жасалынады.
Операцияның техникасы. Қойды артқы оң аяғынан жоғары тартып, сол
бүйіріне жатқызылған түрде бекемдейді. Операцияны жасаушы сол қолымен
ендерді шапқа қарай тықсырып, бір мезгілде ұманың түбін керісінше
бағытқа тартады. Рудиментке ұшыраған емшектерден 2 см төмен ұманың
терісін жəне оның тереңдікте жатқан қабаттарын, жалпы қынаптық қабыққа
дейін айналдырып кеседі.
Ұма қабаттарын кесуден кейін оның терісін жалпы қынаптық қабығымен
бірге еннің төменгі бөліміне тартып түсіреді. Ен бауының жалпы қынаптық
қабықпен жабылған жіңішке жеріне Занд қысқышын орналастырып, оны
жайлап қысады. Қысқышқа тақау ен бауларын скальпельмен немесе
қайшымен кесіп, ұманы енмен бірге алып тастайды. Қысқышты 2-3 минуттан
кейін босатады. Ен бауының кесігіне 5 % йод ерітіндісін жағады. Жараның
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қуысына құрамы күрделі ұнтақ себеді. Ұма жарасының шеттерін біріктіріп,
оны түйінді немесе дорба тəрізді тігістермен тігеді. Тігістерді 7-8 күннен
кейін алады.
6.1.5. Қабандарды пішу
Қабандарды қанды əдіс арқылы, ашық немесе жабық тəсілмен пішеді.
Енді қосалқымен бірге толық алып тастайды. Көбінесе жабық тəсіл
қолданылады, себебі қабандардың шаптық каналдары кең болғандықтан
ашық əдіспен пішу жара қуысына ішкі ағзалардың түсіп қалуы немесе жарық
пайда болуы мүмкін. Кəрі қабанды жұмысқа пайдалануы тоқтағаннан кейін
пішуге жібереді. Пішу қарсаңында малды азықтандырмайды, пішудің
алдында серуенге шығарып, олардың ішектері мен қуығын босатады.
Ең бауын үзіп пішу əдісі ашық тəсілмен жас қабандарға қолданылады.
Бекіту. Малды арқасына немесе сол бүйіріне жатқызып, барлық төрт
аяқтарын бірге қосып ұстап, басын төмен ұстау арқылы бекітеді.
Жансыздандыруды қолданбайды.
Операцияның техникасы. Ұманы сол қолмен мықтап ұстап, оның
терісін орта сызыққа паралельді етіп қынаптық қабық ашылғанша тіледі.
Қынаптық буданы қайшы немесе скальпельмен кесіп жалпы қынаптық
қабығынан жəне ен бауынан ажыратып алады. Содан соң ен бауын
гемостатикалық іскекпен қысады немесе саусаққа орап алып, оны жұлқып
немесе бұрап үзеді. Іскекті шешіп, ен бауының кесегіне 5 % йод тұнбасын
жағады, жараның қуысына антисептикалық ұнтақ немесе эмульсия салады.
Лигатураны қолдану арқылы пішу тəсілін көбінесе жасы үлкен
қабандарға қолданады.
Операцияның техникасы. Ашық тəсіл. Ұма қабаттары мен жалпы
қынаптық қабығын тілгеннен кейін, қынаптық буданы кесіп, енді жəне ен
бауын жалпы қынаптық қабықтан бөліп алады. Ен бауының жіңішкерген
бөліміне жібек лигатураны пішу түйінімен салады (12- сурет). Одан 1,5 - 2 см
төмен ен бауын қайшымен кесіп енді бөліп алады. Жараны жоғарыда аталған
пішу тəсіліндегідей өңдейді.
Жабық тəсіл. Скальпельмен еннің үстіндегі кернеулі ұма терісін еннің
ұзындығымен абайлап тіледі. Жалпы қынаптық қабық бүтіндігін бұзбай
бұлшық ет серпімді қабықты жəне фасцияны қосымшасын жарып тіледі.
Жылдам қозғалыспен жараның ішінен сол қол саусақтарының көмегімен
жалпы қынаптық қабықпен жабылған енді сыртқа сығып шығарады. Ұманың
жандарын шаптық сақина жағына жылжытып, енді жарадан ен бауына дейін
тартып шығарып алады, оған жабылған жалпы қынаптық қабықпен қоса
лигатураны байлайды. Лигатурадан 2 см төмен ен бауын кесіп тастайды.
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12- сурет. Қабанды ашық тəсілмен пішуде ен бауын байлау.
6.1.6. Бураны пішу
Бураны көбінесе ұманың құрылымдары жəне жалпы қынаптық қабық
анатомиялық ерекшеліктеріне байланысты ашық тəсілмен пішеді.
Бекіту жəне жансыздандыру. Бураны айғыр сияқты жерге жығып
бекітеді, интратестикулярлық жəне жергілікті жансыздандыру үшін
новокаиннің ерітіндісін қолданады.
Операцияның техникасы. Ұма мен жалпы қынаптық қабықты ашқаннан
кейін, қынап қабығынан көлемі 3 см кесінділер кесіп алады. Ен көтергіштің
əлсіз дамуы мен фасцияның жалпы қынаптық қабықпен тығыз жетілу
себептерінен пішуден кейін жарадан ұма қабықтары сыртқа салбырап
шығады. Ішкі ен көтергіштің əлсіз дамуынан, ен баудың кесегі түсіп қалмау
үшін ен бауын үстінгі жақтан 9 - 10 см жоғарырақ бөліп ажыратады. Содан
кейін Зандтың қысқышын немесе эмаскуляторды пайдаланып енді бөліп
алады. Аспаптардың орнына лигатураны қолдануға болады.
6.1.7. Төбеттерді пішу
Операцияның техникасы. Пішудің ең қарапайым түрі жабық тəсілмен
операция жүргізу. Төбетті шалқасынан жатқызып бекітеді. Операция орнын
даярлағаннан кейін, ұманың мойын көлемін сипалап ен бауларын тауып
алады, тері астынан 2 % новокаин ерітіндісін енгізеді. 5-10 минуттан кейін ен
бауының бойымен оның үстінен теріні 3 - 5 см көлемінде тіліп, жалпы
қынаптық қабықпен жабылған, сарғыш - көгілдір түсті ен бауының денесін
ажыратып алады. Содан соң қайшының көмегімен кесу арқылы ен баудың
астынан, оны сыртқа шығарады. Жіңішке инемен интравагиналды жолмен 2
мл 2 % новокаин ерітіндісін енгізгеннен кейін, енді жараның сыртына алып
шығады. Жалпы қынаптық қабықпен жабылған ен бауының. жіңішке
бөліміне кетгут лигатурасын салып, оның төменгі тұсынан енді кесіп алады
да, жараға тігіс жүргізеді.
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6.2. Еркек малды пішкенен кейін болатын асқынулар
Жалпы ескертулер. Пішкеннен кейін болатын асқынуларды жою үшін
наркоз, транквилизаторлар жəне миорелексанттарды абайлап қолданған
дұрыс, себебі қайталап қолданғанда олардың дозаларының көбеюінен
малдың организмі улануы мүмкін.
Ұманың тамырларынан қан кету айғырларда жиірек кездеседі.
Ұманың ішкі беттерінен қан жиі тамшылап ағып тұрады. Егер қан кету
операциядан кейін 1-1,5 сағат ішінде өздігінен тиылмаса, оны тоқтатуға
əрекет жасайды. Малды станокта бекітеді де, оның алдыңғы аяғын аздап
жоғары көтереді, ал артқы аяғын станок бағанасына белдікпен тартып
байлайды. Ұма жарасының арасын іскек немесе ілгекпен ашып,
гемостатикалық іскекпен қанаған тамырларды бұрап қан кетуін тоқтатуға
əрекет жасайды. Егер тамырлардан қан ағу анықталса, ұма қуысына 3 - 4
сағатқа стерилденген дəке тампондарын тығыз салып, жараның жиектерін 1 2 тігіспен жақындатып тігіп қан кетуді тоқтатады.
Ұрық өткізгіш артериясынан қан кету қынаптық буданың қосалқы
құйрығының тұсына операция жасағанда байқалады. Жалпы қынап қабықтың
ішкі бетінен қан ұзақ уақыт жəне жиі тамшылап ағады. Малды бекітіп
бекемдейді де, жалпы қынаптық қабықтың жиектерін іскекпен жараның тері
деңгейіне шығарады. Қабық қуысына бірнеше дəке тампондарын енгізеді,
ұма жарасынын шеттерін бірнеше сағатқа 2 - 3 түйінделген тігіс салып тарта
отырып жақындатады. Кейде мұқият байқап, жалпы қынаптық қабық
қуысында қан кету көзін анықтауға болады, онда қан тоқтататын іскекпен
оны қысып алып, бұрап қан кетуін тоқтатады. Бұндай жағдайда дəке
тампондарын салу қажеттілігі болмайды.
Ен бауын кесігінен қан кету бұқаларда жиі кездеседі. Бұл жағдай ен
бауына лигатураны дұрыс салмағандықтан (əлсіз түйін, лигатураны ен
буының кеңейген орнына салу) болады. Малды бүйіріне жатқызады.
Саусақтарды (немесе корнцангті) қынаптық каналға енгізіп қансыраған
кесікті тауып, оны пішу орнының үстіне дейін алып шығарады. Оны қан
тоқтататын іскекпен немесе лещеткамен) бекемдеп ұстап, қосымша етіп
қайтадан лигатура салады.
Жалпы қынаптық қабықтың түсуі көбінесе айғырда пішу тілігінің
көлемі аз кесілген кезде байқалады. Мұнда жараның бөлінген сұйықтықтары
қалташаға жиналып қалады да, оны сыртқа қарай салбыратып шығарады.
Малды жедел жығып бекемдейді, сыртқа түскен жалпы қынаптық қабықтың
бөлімін іскекпен таза орнына дейін тартып кесіп алып тастайды.
Ен бауы кесігі түсуі көбінесе айғырда пішетін қысқышты қажетті жерден
төменірек салу жəне пішу кезінде ен бауын шамадан тыс керу себептерінен
болады. Малды тұрғызып бекемдейді. Түскен ен бауы кесігінің жоғарғы
орнына кетгуттен лигатура салып, сыртқа шыққан бөлігін эмаскулятормен
немесе қайшымен кесіп алып тастайды.
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Шарбы майының түсуі айғырда жиі болады. Əдетте ұма жарасынан
көлемі біртіндеп ұлғая түсетін ақшыл - қызғылт бүрме салбырап тұрады.
Операцияны жалпы наркоз қолдану арқылы, жатқан малға жүргізеді.
Шарбыны 5 -10 см сыртқа таза орнына дейін тартып, оны кетгут жіппен
тігеді, немесе оны байлағаннан кейін 2 см төмен алып кесіп тастайды, қалған
кесігін іскекпен құрсақ қуысына қайта салады. Ұмадан бөліп алып, ен
бауының кесігімен бірге 1,5 - 2 рет айналдырып бұрап, жабық тəсілмен пішу
кезіндегі сияқты лещеткалар салады, оны 8 күннен кейін шешеді.
Лещеткалар болмаған жағдайда жалпы қынаптық қабықты № 8 кетгутпен
тігіп немесе қатты тартып байлауға болады.
Ішек ілмегінің түсуі қабанда жəне айғырда жиірек кездеседі. Жедел түрде
айғырға ішек толық түсіп кетпес үшін стерильді (немесе таза) сүлгімен таңып
байлайды. Сыртқа шыққан ішектің бөлігін физиологиялық ерітіндімен
немесе 0,5 % новокаин қосылған 1:1000 этакридин ерітіндісімен жуады.
Сыртқа шыққан ішек ілмегін өте абайлап қайтадан орнына салады. Егер
шыққан ішектің ілмегі салынбаған жағдайда, құрсақ қуысын тіліп сыртқа
шыққан ішекті ішке қарай тартып орнына келтіреді. Егер ішек біршама
зақымданған болса немесе өліеттенсе, жылқы малы көбінесе өлімге душар
болады.
Қабанға операцияны жоғарыдағы ретпен жүргізеді. Малдың артқы
жағын аздап көтеріп, сыртқа шыққан ішкі ағзаларды орнына келтіріп салады.
Бөліп алған жалпы қынаптық қабықты ен бауымен бірге ұзын лигатурамен
байлап, оның шеттерін шаптық сақинаның латеральдық жəне медиалдық
сыртқы жақ қабырғалар қатарына шығарады. Лигатураның артынан 2 см
жоғары алып ен бауын кесіп тастайды, шаптық сақинаның жиектерін
жақындатып лигатура ұштарын байланыстырып байлайды
6.3. Крипторхиттерді пішу
Крипторхизм - ауытқу, еннің біреуі немесе екеуіде төл туған кезеңде
құрсақ қуыстарында (құрсақ крипторхизмі) немесе шаптық каналда (шаптық
крипторхизм) кідіріп, жалпы қынаптық қуысқа түспей қалауы. Барлық
жануарларда, əсіресе қабандар мен иттерде жиірек кездеседі.
Нұсқау. Операцияны құрсақ крипторхизмі көп кездескенде, мал иесінің
талабымен жасайды.
Операцияны жасау үшін дайындық ретінде малды 12 сағат бойы
азықтандырмайды.
Бекіту. Малды шалқасынан жатқызып немесе басын төмен келтіріп
бекітеді.
Жансыздандыру.
Нейролептик,
инфильтрациялық
жансыздану
қолданылады.
Операцияны жүргізу техникасы. Қабанға операцияны 4 – 6 айлық
жасында жасайды. Жыныс мүшесінен шеттеу 2 см ара қашықтықта, оны
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күпек жаққа жылжытып, құрсақтың вентральдық қабырғасында
парамедиалдық лапаротомияны жүргізеді. Кесуді орта тұсын емшек
деңгейіне келтіріп, алдыңғы сыртқы шаптық сақинасынан бастайды. Түзу
бұлшық етті тіліп өтеді. 6 айдан асқан малға лапаротомияны сербекті
алдындағы емшекпен қосатын сызық ортасынан жасаған дұрыс болады.
Кесулердің мөлшері құрсақ қуысқа 2 саусақ енгізуге болатындай болуы
тиісті. Құрсақ қабырғаның бөлімдерін саусақтармен мұқият зерттеп, енді
тауып алып, жара қуысына тартып əкеліп., оны лигатура байлау арқылы
бөліп алады. Операцияның соңында ішпердені, бұлшық етті жəне теріні
жекелеп тігеді.
6.4. Ұрғашы малдарды пішу (ovariectomia)
6.4.1.Ұрғашы шошқаны пішу
Анатомиялық - топографиялық деректері. Жыныстық толысқан
ұрғашы шошқаларда аналық безі бөрткен жидек түрде болады. Оның
ұзындығы 1,5 - 4 см. Сол жақ аналық без оң жақтағыдан үлкенірек болады.
Аналық без дорбасы - бахромка (кеңіген аналық бездің өткізгіш бөлімі)
жақсы дамыған жəне аналық безді толық жабатындай болады. Аналық бездер
будаларға (брыжейкаға) жалғасады, сол жақ аналық без оң жақтағыдан 1 - 2
см ұзын болады (Исаев бойынша). 3 - 4 айлық шошқада аналық без соңғы бел
омыртқаның алдында, құрсақ қуыстың үштен бір жоғарғы бөлігінен төмен
деңгейде орналасады. Ересек шошқаларда аналық бездер құрсақ қуысының
орта деңгейіне дейін тіпті одан да төменге жетіп (13 сурет) орналасады.
Ішектері орташа толған кезде аналық бездер мен жатыр мүйіздері құрсақ
қуыстың ортасынына біркелкі болып жəне оң жағынан құрсақ
қабырғалардан жіңішке ішектердің ілмектерімен, ал сол жағында соқыр
ішекпен бөлектеніп орналасады.

13 Сурет. Жатыр жəне аналық бездердің топографиясы
1 - жасы кіші шошқаларда; 2- есейген шошқаларда; ов - аналық без; св –
аналық бездің шажырқайы (байламы); ма — жатыр; п - қуық
56

Жиірек
аналық бездер іші толған соқыр ішекпен ығыстырылып
құрсақтың оң қабырғасына қарай орналасады. Шошқаны басын төмен
қаратып бекіткен кезде, соқыр жəне жіңішке ішектер төмен қарай жылжып,
қарынның артқы бөлімін босатады. Шошқаның жатыр мүйіздері ұзын, көп
санды ілмектерді құрайды. Жатыр мүйіздерінің ұзындығы кейде 150 см-ге
жетеді.
Қанмен қамтамасыз етуілуі қан ағу көзінен басталады. Қолқадан ішкі
тұқымдық артерия бөлінеді, ол аналық безге өтіп (аналық без артериясы),
жатырға қарай тарқап орналасады - краниалдық жатырлық артерия. Ішкі
бүйір артериядан орта жатырлық жəне каудалды жатырлық артерия бөлініп
шығады (14 сурет).
Иннервация каудалдық шажырқай түйіннен жəне жамбас жүйкенің
парасимпатикалық талшықтардың постганглионарлық тарамдарымен жүзеге
асады.
Пішуге нұсқау. Бордақлаудың тиімді болуы мақсатында. Көбінесе 1
айлық жастан басталып, оқтын-оқтын қайталанатын күйлеудің нəтижесінен,
мал мазасызданып, олардың тірі салмағы төмендейді. Жыныстық қозу
кезеңінде, күйлеген шошқа 30 %-ға дейін салмағын жоғалтады. Кейбір кезде
əрбір бастың жалпы салмағы 5-8 кг дейін төмендейді.
Пішілген малды бордақылаған кезде 10 – 15 % артық салмақ алынып,
жүдеу уақытының ұзақтылығы 15-30 күнге қысқарады.
Ю.Г. Кутеповтің зерттеуі пішілген малдың ұшасының салмағы
пішілмеген малмен салыстырғанда 30 %-ға ауыр тартадынғығын көрсетті.
Малды 4-8 айлық жасында, бордақылауға қояр уақытынан 2 апта бұрын
пішуге болады. Кəрі мегежіндерге қолданылуы тоқтағаннан кейін операция
жасайды. Бір рет пайдаланатын (тексерілетін) мегежіндерді туғанынан 7 күн
өткенен кейін пішуге болады.
Дайындау жəне ұйымдастыру. Шаруашылық жалпы пішу кезеңінде
шошқалардың жіті жұқпалы ауруларынан таза болмауы тиіс; шаруашылықта 2
апта бұрын жоспарлы егу жұмыстарын аяқтайды жəне шектеу мен карантин
алынып тасталынады. Операцияға сау жəне дене қызуы көтерімеген малды
таңдап алады. Бір тəулік бұрын шошқаларды азықтандырмайды, операцияның
алдында оларды аулаға шығарып серуендетіп, сол кезде олардың ішек жəне
қуығын босатысады. Пішуді жылдың жылы уақытында ашық аулада жасаған
қолайлы болады.
Малды пішуге арнайы жасалған үстелге немесе басқа 45° бұрышқа
енкейтілген орынға, малдың басын төмен қаратып бекітеді.
Жансыздандыруды 2,5 %- дық аминазин 1 мл малдың əрбір 25 кг
салмағына, немесе стреснил, ромпун, рометар ерітіндісімен жүзеге асырады.
Жергілікті жансыздару - инфильрациялық анестезияны 2 % лидокаин немесе
2 % новокаин ерітіндісімен жүргізіледі. Лапаротомиядан кейін құрсақ
қуысына 15 - 20 мл новокаин ерітіндісін инесіз шприцпен енгізеді.
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14 сурет . Шошқаның жыныс ағзаларының қанмен қамтамасыз етілуі:
1 - қолқа; 2 - ішкі тұқымдық артериясы; 3 - аналық без а.; 4 - краниальдық
жатырлық а.; 5 - артқы шажырақай а.; 6 - терең айналадағы жəне 7 сыртқы бүйілік а.; 8 - жамбастық а.; 9 - терең жамбастық а.; 10 - құрсақ
үстіңгі а; 11 - каудальдық құрсақ үсті терең а.; 12 - сыртқы жыныс а. жəне
13 - оның желінге баратын тармағы; 14 – құрсақ үсті каудальдық а; 15 - ішкі
бүйір а; 16 - құйымшақтың орталық а.; 17 - орта жатырлық а.; 18 краниальды қуық а; (19); 20 – бүйір белдің а; 21 - алдыңғы бөксе а.; 22- орта
геморридальдық а .; 23 - каудальдық жатырлық а .; 24 - оның пік шектік
тармағы; 25 - каудальдық қуық а.; 26 - қынаптық а.; 27 - артқы бөкселік а.;
28 - каудальдық геморридальды а.; 29 - шаптық а.; 30, 31- клиторға тармақ
Операцияны жүргізу техникасы. Бүйірдің оң жағына лапаротомиялық
жарық немесе проляпсус болуы мүмкін болғандықтан
сызықты
қолданбайды. Кесуді сербектен 2—3 см (туған шошқаларда 5 - 7 см) төмен,
бүйір шаптық үш бұрышты аталатын орнында анықтайды. Ол алдынан
соңғының алдындағы емізіктен сербекке жүргізілген сызықпен шектеледі, ал
арттан – санның алдыңғы жағымен (санның фасциясының кең тартқышының
алдыңғы шеті), артқы аяқты артқа тартылғанда ( 15 - сурет) белгіленеді.

15-сурет. Бүйір-шаптық үш бұрышты жəне аналық
бездерге жетілетін орын.
1 - 4– 6 айлық жаста; 2 - мегежіндерде
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Операция жасаушы оң бүйір аумағында төмен қарай тік жəне алға
қарай қиғаш тілік жасайды. Теріні жəне майлы қабаттарды бұлшық еттерге
дейін тіледі; тілімнің ұзындығы 4—7 см болады. Торай туған шошқаларда
кесуді 10 см дейін ұзартады. Сыртқы, ішкі, қиғаш жəне көлденең бұлшық
еттерін, олардың талшықтарының өту жолымен скальпельдің сабымен ашып
ажыратады. Содан кейін жараның
тереңдігіне саусақ енгізіп,
экстраперитонеальдық майды жəне іш пердесін сипалап табады. Іш пердесін
саусақтың көмегімен басып жыртады. Іш пердесі сөгілмеу үшін қалған үш
иілген саусақтармен құрсақ қабырғасын жараның шеттеріне қарай басады
(сурет 16).

16- сурет. Шошқаларды пішкенде іш пердесінің перфорациясы:
а- дұрыс емес; б - дұрыс; в - іскек арқылы
Іш пердесін іскекпен қысып, бүрмесін жараның сыртына алып шығады.
Қайшымен тіліп жаруға болады. Сол қолдың саусақтар көмегімен құрсақ
қуыстағы аналық безді тауып алады да сыртқа оның алып шығады. Егер
ішек ілмектері суырылған болса, оны кері итеріп орнына салады. Суырылған
жатырдың мүйізін жылжытып тартып аналық безді тауып алады. Аналық
бездің будасына бахромасымен бірге гемостатикалық ікекеті салады. Екінші
аналық безді, екінші жатыр мүйізінің бойымен ізден тауып алады (сурет 17
а).

а

в

17- сурет.
а - екінші аналық безді іздеп табу; в- жатырға артериялық қысымды
гистеректомия салу
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Аналық бездің будасы мен бахромасына іскек салынады. Əрбір
іскектің астына лигатура салу арқылы аналық бездердің будаларын тартып
байлайды содан соң пинцеттің үстінен əрбір аналық безді бахромасымен
бірге скальпельмен кесіп алады. Сонымен қатар, аналық бездерді кесіп алуға
арнайы Н.И. Никифоровтың эмаскуляторын пайдалануға болады, оны
қолданған кезде іскектің қажеті болмайды. Жатырдың мүйіздерін құрсақ
қуысқа қайтадан салады да, оның ішіне пенициллин, гентамицин,
линкомицин жəне т. б. антибиотиктердің ерітіндісін енгізеді, ал көк етті
түйінді тігіспен тігеді. Бұлшық еттердің əр қабатын жеке кетгутпен тігеді.
Теріге түйінді тігіс салады. Жараның сыртына йод ерітіндісін жағады.
Овариогистеректомия - жыныстық толыспаған жас торайлардың
жатыр мүйіздерін, жатыр бөлімдері мен бірге алып тастап пішу.
Лапаротомиядан кейін, аналық бездермен бірге жатыр мүйіздерін сыртқа
жараның деңгейіне шығарып алады. Əдетте жатыр мүйіздерінің қосылуы
орнында артериялық қысым берік болады (17 б сурет). Қысымның астынан
№ 5 кетгуттан лигатура салып, ағзаларды қолмен күштеп бұрап үзіп алады.
Кесінділерінің қалдығын құрсақ қуысқа қайтадан салады да, жараны
жоғарыда айтылған ретпен өңдеп дайындайды.
Операциядан кейінгі малдың күтімі. Малды (бес бастан топтастырып)
таза, құрғақ төсеніші бар станоктарға орналастырды. Опреациядан кейін
алғашқы уақытта 0,5 л сұйық жем ботқасын жəне су береді, келесі күндері де
сұйық ботқаның мөлшерін молайтады, 5-ші күннен кейін əдеттегі рационға
ауыстырады. Жара 7 - 8-ші күні жазылады, сол кезде тігістерді шешуге
болады.
Пішуден кейінгі болуы мүмкін асқынулар. Қан кету сыртқы айналма бүйір
артериясы зақымдалғанда пайда болады. Операция кезіндегі қан кетуді тамырды
торзильдеу немесе лигатура салу арқылы тоқтатады.
Аналық без будасына салынған лигатураның əлсіреуі себебінен
малдың ішінен қан кетуі мүмкін. Мұндай жағдай операциядан кейін келесі
күндері байқалуы мүмкін. Бұл кезде малдың жалпы жағдайы жабырқау
болады, шырышты қабықтарының түсі бозарыңқы, дене температурасы
төмен, аяқтарының суық екені анықталады. Жараның арасын ашып, қан
кету көзін тауып алады да, лигатураны екінші қайтара салады. Құрсақ
қабырғасының жарасына тігіс салады. Операцияның дұрыс жүргізілмеу
себебінен, жатыр мүйіздері жарылады. Жатырдың орта артериясынан қан
кеткен болса, онда қан кету орнын тауып алады да, қанаған тамырды
бекітеді..
Іш пердесіне дұрыс перфорация жасалмаған немесе құрсақ қуысынан
аналық безді іздеген кезде ішек ілмектеріне зақым (жарылу) келеді.
Зақымдалған ішек ілмегін абайлап сыртқа шығарады, құрсақ қуысын
салфеткалармен тазалайды, зақымдалған ішек орнын ішек қысымдарнан
бөлектеп алады. Ішек ішіндегі затты 1:1000 риванол ерітіндісімен
дымқылданған салфеткалармен тазартып алып, ақауды ішекке тігіс салып
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тігеді. Ішек қысымдардын азайтып, ішек ілмектерін дымқыл салфеткалармен
екінші қайтара риванол ерітіндісімен тазартады. Құрсақ қуысының, ішіне
антибиоттиктердің ерітіндісін енгізеді.
Операциялық жарада ішек ілмектері қысылып қалса, жараны ашып, ішек
ілмектерінің жағдайын тексеріп, ілмекті шыққан орнына қайта салады, некрозға
айналған кезде резекция жасап ішектерді біріктіру тəсілдерімен тігіп жалғайды.
Сепсиске қарсы ем жүргізіледі.
Перитонит белгілері (құсық, азықтарды қабылдамау, қарынның
ауырсынуы, жоғары қызу, жабырқау) байқалған кезде, Мосин плевра
мойыншасына новокаин мен антибиотиктерді қолданып ем жүргізеді. Егер
жақын арадағы тəуліктерде жағдай жақсармаса, малды союға жібереді.
6.4.2. Сиырлар мен тайыншаларды пішу
Анатомоиялық - топографиялық деректер. Сиырлардың аналық бездері
сопақ пішінді, қысқа шажырақайларға (мезоварий) ілініп тұрады. Аналық
бездің саны оннан азырақ болады; ересек сиырлардағы аналық бездің көлемі ұзындығы 4—5 см ені 2,8 см дейін болады. Аналық бездер жатырдың
будаларынан медиальды орналасады, мөлшері жамбас қуысына кіру
деңгейінде болады, тек қана кəрі сиырларда олар одан тыс жерде орнасалады.
Жатырдың денесі қысқа, жатыр мүйіздері жамбас қуысының кіре
берісінде орналасады,
жартылай құрсақ қуысында да болады; олар
жатырлық будаға ілінген, иілген, артқа жəне жоғары қарай бағытталады.
Қынап бөлімінде жатыр мойнында дорсальдық күмбезді болады – (қынап
күмбезі). Қынаптың алдыңғы бөлімі сырттан сірілі қабықпен жабылған, ол іш
пердесінде тік ішек жатырлық жəне күлдіреуік - жатырлық тереңдетулерді
құрастырады. Бұл телімдер арқылы қынап жағынан овариектомия жасаған
кезде, құрсақ қуысқа ену үшін қолайлы болады.
Қанмен қамтамасыз ету жəне иннервация ерекшеліктері шошқаларды
пішу кезіндегідей болады.
Ұсыныс. Өнім алуға жарамсыз (ісіктер, аналық бездің склерозы, сары
денелердің персистентті кистоздары) сиырларды бордақылауды жақсарту
жəне лактация кезеңін ұзарту, етке жарамсыздыққа шығарылған
тайыншаларды жемдеу мақсатында тиімді. Бір аналық без зақымдалған
кезде, ұқсас сау мүшенің компенсациялаушы (викарлықты) функциясын
есепке ала отырып, біржақтық овариоктомия жасалады.
Операция тəсілдері аналық бездердің оперативтік жетілуіне əсер
береді: 1) құрсақ қуысы арқылы овариоктомия, жас сиырларға жəне
тайыншаларға бүйірі арқылы жүзеге асырылады; 2) қынап арқылы
овариоктомия, қынап ені толық жетілген, тек қана үлкен сиырларға
дорсальды немесе вентральды колпотомия қолданылады (дорсовагинальды,
вентровагинальдық тілімдер)
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Малды операцияға дайындау. Міндетті түрде 18 - 24-сағаттық аш диета
жүзеге асырылады. Операцияның алдында қуықты жəне тік ішекті босатады.
Құрсақ қабырғалар жақтан операция жасайтын орынның жүнін қырқып,
хирургиялық дайындау ережелерімен мұқият зарарсыздандырады. Қынап
жағынан операцияны жасаған кезде оны антисептиктік ерітіндімен
(фурацилин 1:5000, этакридин 1:500 жəне т.б.) жуып тазартады, сыртқы
гениталиді, оның аймағын жəне құйрықты сабынмен мұқият тазартып жуып,
кептіреді жəне теріні 5 % - дық йод ерітіндісімен өңдейді. Қынап жəне
жатырда іріңді - катаралдық қабыну байқалса, колпотомияны жүргізуге
болмайды.
Станокта бекіту. Бір көмекші мұрын қысқыштарын қолдана отырып,
ұстап тұрады, ал екіншісі құйрықты жанына қарай немесе жоғары қайырып
ұстайды. Бұзауларды оң жағына жатқызып, артқы сол аяғын тартып бекітеді.
Жансыздандыру. Нейролептик ретінде 2 % -дық рометар немесе ромпунд
ерітіндісін қолданады. Аналық бездерді құрсақ ішінен алшақ орналасса
паралюмбальдық
немесе
өткізгіштік
инфильтрациялық
жансыздану
қолданылады. Операцияны аналық бездерге қынап арқылы жасаған кезде
төменгі сакральді жансыздану қолданылады (8—10 мл 2 % новакаин немесе
лидокаин ерітіндісі), бұның нəтижесінде қынап қабырғалары күшпен
жиырылып, оны тесу жеңілдейді. Колпотомияны жансыздандырусыз да жүзеге
асыруға болады.
Операциялар жүргізу техникасы. Аналық бездердің құрсақ арқылы жетілуі
аш шұңқыр аймағында өтеді. Бел омыртқалардың өсінділерін 8-10 см ара
қашықтықтан бастап, аш шұңқырдың орталығындағы теріні, үстіңгі жəне сары
құрсақ фасцияларын ұзындық көлемі 12—15 см мөлшерінде кеседі. Қарынның
сыртқы, ішкі жəне көлденең бұлшық етін талшықтары арқылы ажыратады. Іш
пердесін көлденең фасция бүрмесімен бірге іскекпен қысып алып, оның тартып
сыртқа шығарып қайшымен жарады. Содан кейін саусақтардың көмегімен кесу
алаңын қайшымен кеңейтеді. Құрсақ қуысының артқы бөліміне енгізілген қолмен,
жытыр мүйіздерінің бойымен бағыттап, жатырдың оң мүйізін ен аналық безді
сыртқы жара деңгейіне тартып əкеледі. Мезоварийге шынжырлы экразердың
ілмегін немесе эмаскуляторды салып аналық безді алады. Осыған ұқсас тəсілмен
сол жақ аналық безді алады. Іш пердесін, көлденең фасцияны, көлденең бұлшық
етті (немесе оның апосневрозын) жəне қарынның қиғаш бұлшық еттерін кетгутпен
тігіп қояды. Тігілген қабаттардың бетіне антибиотик немесе күрделі бактерициттік
ұнтақ себеді. Құрсақ қабаттарын жартылай тігуге болмайды, себебі операцияның
соңы жарықпен асқыныуы мүмкін. Теріге жəне құрсақ фасциясына түйінделген
тігіс салады, оны 10 күннен кейін шешеді.
Колпотомия қолдану арқылы операция жүргізу. Малға жоғарыда
айтылған бойынша дайынды жəне сакральді жансыздануды жүргізгенен
кейін операцияға кіріседі.
1. Дорсальды колпотомия. Оң қолмен пышақты немесе скальпельді қолданып,
саусақтардың арасынан 2 см алға шығарып бекітіп қынапқа енгізеді. Жатырдың
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қынап бөлімдерін мойнының алдында, қынаптық дорсальды күмбезін жəне оған
жабысып тұратын тік ішек жатырлық тереңдетуді құрушы іш пердесін 2 - 4 см
көлемінде жарып тіледі. Жараға алма-кезек алдымен бір содан кейін екінші
саусақты енгізіп, жараның көлемін кеңейтеді. Содан соң жатырдың катты
мойнын сипалап табады да, оның бүйірлерінен аналық бездерді тауып алады.

18 - сурет. Сиыр колпотомиясы.
Қынаптың дорсальды қабырғасын кесу арқылы құрсақ қуысына енгізілген
саусақтармен аналық безді бекемдеу
Аналық безді қынап қуысынан алып шығып, экразерді бауымен оны
бөліп алады (18 сурет). Егер қажет болса, қолды қынаптан сыртқа шығармай
тұрып, сол əдіспен басқа жағындағы аналық безді бөліп алады. Аналық
бездерді арнаулы сым ара арқылы жəне Бесхлебников фетотомының резеңке
түтігін пайдаланып, көмекшінің көмегімен бөліп алады.
2. Вентральдық колпотомияның (О.Б. Бондаренко тəсілімен)
дорсальдықтан ерекшелігі, кесуді жатырдың мойынан 2 - 3 см төмен,
қынаптың вентральдық күмбезі тұсында жүргізеді. Колпотомиялық тесік
тікелей аналық бездердің орналасқан орнынан шығады, оны қынап қуысына
аналық без будаларын аздап керу, оларды шығаруға ыңғайлы болады. Одан
арғы əрекеттер дорсальды колпотомиямен бірдей жүргізіледі.
Қынап қабырғасының жарасына тігіс салмайды, өйткені оның шеттері
желімделіп жылдам бірігіп жазылады. 6 сағаттан кейін малға су жəне жеңіл
қорытылатын азық береді.
6.4.3. Қаншықтар жəне ұрғашы мысықтарды пішу
Нұсқау. Қаншықтың иесінің талабы бойынша, оның мінез-құлқын
өзгерту мақсатында операция жасайды. Ұрғашы мысықтың күйіті 3 ай сайын
қайталанып отырады. Бұл кезде ол мазасызданып, ерекше бақырып, үйден
қашып, шағылысқанша тынышталмайды. Егер бір ұрғашы мысықты еркімен
балалата берсе, онда 5 жыл арасында оның ұрпағының саны 100 мыңға
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жететіні анықталған. Сол себептен де ұрғашы мысықты пішкен дұрыс
болады.
Операция техникасы. Жалпы жансыздандыру үшін калипсол, рометар
немесе ромпун қолданады. Жергілікті жансыздандыру 0,5 % новокаин
ерітіндісімен жасалады, ал оның жоғары концентрациясы жəне лидокаин,
ксикаин жануарды уландырады. Мысықты арқасына немесе оң жағына
жатқызып бекітеді. Парамедиандық лапаротомияны кіндіктің астынан,
паркостальдықты соңғы қабырға жəне сербек аралық ортада 4-5 см тіліп
жасайды. Теріні жəне қарын бұлшық еттерін тіліп, жатыр мүйіздерін алып
тастайды да, аналық бездерді тауып алады. Жатырлық будаларға
тамырларымен қоса жəне екі мүйіздің екі жағынан жеке Денаша инесімен
лигатура салады. Аналық бездің алдына жəне артына лигатура салынады (19
сурет).

19 сурет. Қаншықтардың аналық безіне лигатура салу.
6.5. Жарақаттар
Күтімсіздіктен пайда болған жарақат. Қатты еден, тұяқтың қатты
ылғалдануы тұяқтың мүйізін жұмсартады. Піштірілмеген өгіздердің
құлауынан,
құнарсыз
күтіп-бағудан,
шошқалардың
тістесулерінен
жарақаттар пайда болады.
Сақтандыру. Тайғанақ жерлерге ағаш ұнтақтарын төсейді. Қораларды
уақтылы нəжістен тазартып, еденнің, жем астауларының дұрыстығына көңіл
аударады.
Пайдалану кезіндегі (эксплуатациялық) жарақаттану. Спорттық
жарақаттар (иттер, аттар), сиырларды машинамен сауу (вакуумды көтерген
кезде), қойды қырқу (тілінген, құлаған кезде) жəне малды тасымалдау
кезіндегі жарақаттар, сонымен қатар азықтан жарақаттанулар болады.
Сақтандыру. Жұмыс күнінің режимін сақтау, жұмыс аттарын дұрыс
пайдалану, сиырларды саууға арнайы күтушіні үйрету, жануарларды айдау
кездерінде тұяқтарын тазалау сақтық шараларының бірі болып табылады.
Сонымен қатар жеп-шөптің ластануын болдырмау үшін, оларды таратуға
арнайы көлікті пайдаланған жөн болады.
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Соғып алу – тері қабаттарының тұтастығын бұзбай жұмсақ ұлпаның
механикалық зақымдануымен, үшкір емес заттарға соғылуынан пайда
болады. 1-ші сатылы соғып алуға жекеше талшықтардың созылуы немесе
қысылып қалуы жəне майда қан тамырларының (капиллярлардың)
жыртылуы (қан құйылу) жатады; 2-ші сатылы – ірі тері асты тамырларының
тұтастығы бұзылады жəне қан (қанды ісік) немесе лимфа (лимфаэкстровазат) шел торшасына құйылады; 3-ші сатылы – терінің шектелген
бөлігі жəне шел торшасы жансызданады; 4-ші сатылы – ұлпа ұлғайып
жұмсарады.
Клиникалық белгілері: 1-ші сатыда – сырып кету, 2-ші сатыда – ісіну,
алғашқыда ыстық, содан кейін суық (10 күн бойы) байқалады, 3-ші сатыда зақымданған бөлік ауырғанды сезінбейді, қимылдау қабілеттілігі саябырлап
жойылады.
Емі. Теріні йод тұнбасымен дезинфекциялайды, жергілікті аумаққа суық
басып қатты байлап таңады, ал 3-4-ші сатылар барысында антибиотикновокаин қосындысын зақымданған бөліктің айналасына енгізеді, қанды
ісікке ихтиол майын жағады. Қуысқа 1% формалинді спирт ерітіндісін
салады.
Созылу жəне ұлпаның (тканьдердің) жыртылуы жануарларда жиі
кездесетін жарақаттарға жатады. Бірінші жағдайда ұлпаның гистологиялық
құрылысы бұзылады, екінші жағдайда – оның анатомиялық біртұтастығы
бұзылады. Буын сіңірі, тарамыс (сухожилия), қан тамырлары, жүйкелердің
созылуы жəне ұлпалардың жыртылуы мүмкін. Жыртылу (үзілу) толық жəне
жартылай болады.
Этиологиясы. Зақымдану ауыр жұмыс кезінде, секірген, құлаған,
сүрінген, қысып алған, соғып алған кездерде жұмсақ ұлпаның
физиологиялық майысқыштығынан тазарту күші басым болған жағдайда
пайда болуы мүмкін. Ауруға малдың арықтығы, серуендердің, жаттығудың
жоқтығы, жəне т.б. ықпалын тигізеді.
Белгілері. Жарақат пайда болған жерде жіті асептикалық қабыну
(қыздырады, жергілікті қызады, ұлпа ісінеді, ауырсынады, қызметі өзгереді)
дамиды. Толық жыртылған кезде қабыну реакциясына дейін, сипау арқылы
ұлпалардың ашылып кеткен ұштарының арасындағы тереңдікті байқауға
болады.
Болжау. Күрделі еттер, сіңір, тарамыс, жүйкелер толық жыртылған
кезде ауру малдарды жарамсыз деп санайды.
Емі. Жануарға тыныштық береді. Созылған жəне жартылай жыртылған
кездерде жергілікті салқындататын, ал сосын жылытатын процедураларды
қолданады. Толық жыртылғандарды операциялық жолмен (жыртылған
ұштарын тігеді, гипс немесе шиндік байлау салынады) жүргізеді.

65

6.5.1. Ашық механикалық зақымдану
Жара – ұлпалардың сыртқы қабатының (терінің, шырышты, кілегей
қабықшалардың) тұтастығы механикалық жолдармен зақымдалуы. Жарадан
сырып кеткенді (эпидермистің ошақтық зақымдануы) жəне тырнап кеткенді
(эпидермистің бір бағыттағы зақымдануы) ажырата білу керек.
Жаралар зақымдану бағытына байланысты кесілген, шаншылған,
шабылған, тістелген, жұлынған, атылған жəне аралас түрдегілер болып
бөлінеді. Бұлардан басқа тесіп өткен, көзсіз жəне анатомиялық қуысқа
қадалған түрлері болулары мүмкін.
Операциялық жараларды қоспағанда, іріңді ошақты тесіп жарумен
байланысты емес барлық жаралар залалданады. Сонымен қатар оларға бөгде
заттардың да түсуі мүмкін.
Жараның шеті, қабырғасы, түбі жəне ішкі қуысы болады. Əдетте
жараның шеті мен қабырғасы айрылып ажырап кетеді, оны жараның үңіреюі
дейді. Жараның үңірею оның шеткі қабатына, зақымданған жұмсақ ұлпаның
қозғалысына, тереңдігіне, көлеміне жəне түріне байланысты болады. Тігінен
зақымданған етте, сіңірде, көлденеңіне қарағанда үңірею аздау болады.
Кесілген, шабылған жəне жыртылған жараларда үңірею жақсы байқалады.
Шаншылған жараларда ол əлсіз немесе тіптен болмайды.
Қан ағу жараға тəн құбылыс. Қан ағудың сыртқа, ішке (ұлпаларға,
қуысқа ағады), сонымен қатар артериалдық, веноздық жəне капиллярлық
түрлерін ажыратады.
Артериялық қан ағу. Аққан қан ашық-қызыл түсті болады. Веноздық қан
ағу кезінде, қан үздіксіз тоқталмай ағады жəне қоңыр-қызыл түсті болады.
Капиллярлық қан ағу кезінде қан ағып тұрған тамыры байқалмайды да, қан
жараның бетін жауып ағады. Бұл қан ағу əдетте, өздігінен тоқтайды.
Жараның жазылу процестері үш сатыда өтеді: 1) гидратация (жараның
өздігінен тазаруы) немесе дегенеративті кезеңінде жара маңындағы ұлпалар
қатты, зақымданған ұлпа бөлініп түседі, жара жалқаяқтанады жəне біртебірте тазарады; 2) регенеративті немесе дегидратация (жарадағы судың
азаюы) кезеңінде жарадағы қабыну процесі бəсеңдейді, жара тазарады,
ұлпалар тығыздалады жəне жара орны жас ұлпалармен толығады; 3)
жараның тыртықтанып бітуі немесе терінің қыртыс қабатының түзілуі.
Бірінші кезеңде жіті қабыну дамиды, қан айналымының бұзылуынан
ацидоз, экссудация (жалқаяқ ұлпаға жиналады) пайда болады жəне
коллоидтар ісінеді. Екінші кезеңде қабыну біртіндеп бəсеңдейді, қан
айналымы мөлшеріне келеді, тамыр қабырғасының өткізгіштігі, сонымен
қатар ұлпаның ісінуі (дегидратация) азаяды, экссудаттың бөлінуі тоқтап,
зақымданған жердің үстіңгі қабаты бірқалыпты бітеліп бекітіледі.
Жараның жазылуы бірінші немесе екінші тартылу бойынша
қабыршақтанып жүреді. Ол жануардың жалпы жағдайына, зақымдану түріне,
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залалданған ұлпаларға, сонымен қатар олардың өліеттену дəрежесіне жəне
т.б. байланысты.
Бірінші рет жыртылып жазылу іріңдемей өтеді, жарақаттың орнына əлсіз
байқалатын тыртық
пайда болады. Осындай жолмен асептикалық
операциялық жəне қаны ұқыпты əдіспен тоқтатылған, өлі ұлпадан тазарған,
қоздырмайтын антисептикалық дəрілер қолданылғанда жəне жүргізілген
тігістен кейін төтенше пайда болған жаңа жаралар жазылып шығады. Одан
жараның жазылуы қабырғасы мен шетін жақындатқаннан кейін бірінші
сағатта басталады.
Алғашқыда жара саңылауында жіңішке бірінші болып фибриндік
жабысу түзіледі, оған ауысып жүретін лейкоциттер, лимфоциттер,
фибробластер мен макрофагтар көптеп сіңеді. Осының нəтижесінде жарада
протелиоз жəне фагоцитоз туындайды. Сонымен бірге жараның
қабырғасының арасында капиллярлар түзіле бастайды. Оның ұштары
фибриндік жабысуға енеді жəне эндотелиялдық өсінділер арқылы өзара
бекітіледі. 4-5 күннен соң жараның қабырғаларын қосатын тамырлардың
жалпылай тарамысы пайда болады. Содан кейін капиллярлардың маңайында
фибробластарға өте бай дəнекерлік ұлпа түзіледі. 7-10 күнде ол төзімді
талшықты дəнекер ұлпаға айналады, осы кезде ғана тігілген тігісті алып
тастайды, бұрынғы жараның аймағында қызғылт тыртық қалады. Ары қарай
ол бозарады, тартылады жəне байқалмайды немесе жоқ болып кетуі мүмкін
болады.
Екінші тартылу кезінде іріңдеу қатар жүреді, ол мына жағдайларда: егер
жара үңірейсе, шеті, қалтасы біртегіс болмаса, залалданған болса жəне
көптеген тіршіліксіз ұлпалар пайда болған кезде болады. Сəтті жазылу
кезінде 3-4 күн ішінде өлі торшалардың босаған орындарында капиллярлар
пайда бола бастайды. Жара қабырғасы ашылып кеткендіктен олар өзара
қосылмайды, ал майысып тамыр түйінін құрайды, маңайында шоғырланған
лейкоциттермен, полибластрмен, макрофагтар жəне фибробластрмен бірге
бөлекше гранулалар түзейді.
Грануляциялы жазылу кезінде жараның түбінен бөлекше гранулалар
түзіледі. Грануляциялы жазылу процесі жараның түбінен жəне қабырғасы
жағынан шетіне дейін жетеді.
Тереңдікте жатқан гранулалар ескіріп қаннан босайды жəне алғашқыда
талшықты дəнекер ұлпаға айналады, ал сосын тыртық пайда болады.
Соңғысы көлемі жағынан кішірейіп, жараның қабырғасы мен шеті
тартылады. Гранулдеу жəне жетілу аяқталғаннан соң, гранулдің жоғарғы
қабаты сау тері жағынан бастап жетіледі (эпителизацияланады). Жара 3-4
апта аралығында толық жазылады. Бірақ эпителии қабығында шаш
тармақтары, май жəне тері бездері түзілмейді, ал тері үстінде тыртықтың
пайда болуы мүмкін.
Жараның қабыршақтанып жазылуы ірі қараларға жəне шошқаларға тəн
болып келеді. Бұл жануарларда жазылу процесі кезінде 2-3 тəулікте жара
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фибринге толып кебеді жəне соңынан қабыршаққа айналады. Оның
құрамына қанның қалыпты элементтері мен жансызданған ұлпа кіреді.
Қабыршық сыртқы қоздырғыштардан қорғайтын биологиялық байланыс
қызметін атқарады. Алдағы уақытта оның жазылуы іріңсіз қабыршақтану
немесе жартылай жəне толық іріңдеу түрінде өтеді. Іріңдеген жара (бөлігі)
екінші тартылу бойынша жазылады немесе екінші қабықша түзілуден бұрын
жүреді. Жылқыларда үстіңгі қабат жаралары қабыршақтанып жəне жырып,
тырнап (серозды қабынудың түрі) кеткендер ғана жазылуы мүмкін.
Жараланған жануарларды емдеу. Қан ағу кезінде жəне жітілі қан
аздылықта, оған түрлі шаралар қарастырылады. Қан ағуда жараға тартқыш
бұрау, мақталы дəке, қысатын таңғыш жəне қан тоқтататын пинцеттерді
қойып, тамырды байлау арқылы тоқтатады. Ішке қан ағу кезінде организмге
қанның ұюын арттыратын (10 % кальций хлоридінің ерітіндісі),
гиалиуронидаза, К витамині жəне т.б. дəрілер, ал жіті қан аздылық кезінде
жүрек жұмысын (кофеин, камфора майы) жəне өкпені (лобелии)
жақсартатындар қолданылады. Қан өзегін сұйықтықпен толықтыру
мақсатында, жануарларды көбірек суарады, сонымен қатар тамырға натрий
хлоридінің физиологиялық ерітіндісін немесе қан құяды.
Операциядан кейінгі жараларды антисептикалық ерітінділермен
(этакридин лактат ерітіндісі -1:500, фурацилин-1:500 жəне т.б.) өңдейді,
сосын антибиотиктермен шайып, оны тігеді. Мұндай ұқыпты өңделген
мұндай жара бірінші тартылу бойынша жазылады. 7-10 күннен кейін тіккен
тігісті алып тастайды.
Жаңадан пайда болған (12-24 сағат ішінде) төтенше жараларды
хирургиялық жолмен өңдейді: зақымданған ұлпаларды стерильді сорғыш
қағазбен немесе мақталы дəкемен жабады, маңайындағы түкті қырқады,
теріні ластықтан тазартып 5 %-спиртті йод ерітіндісін жағады, ал жараның
өзін құрамында қоздырғыштары жоқ антисептикалық ерітінділермен жуады.
Жарадан еттің, терінің, майдаланып кеткен ұлпалардың жұлынғандарын
алып тастайды, оның үстіңгі қабатын антибиотиктермен шаяды да тігеді.
Көптеген жағдайларда мұндай жаралар бірінші тартылу бойынша жазылады.
Егер тігуге жарамсыз болған жағдайда, ашық тастап емдеу əдісін қолданады
немесе таңады.
Ірі қара мал мен шошқаларда жараның үстіңгі қабатында қабыршақтар
түзіледі (оған стрептоцид себеді, норсульфазол жəне басқа да сульфаниламид
препараттарын қолданады).
Індеттен асқынған жаралардың жарақаттанған аймағының ұлпалары
ісінеді. 3-6 тəулікте оның қуысында шырышты-іріңді (жылқыда, итте) немесе
фибринді-іріңді (сиыр мен шошқада) экссудат пайда болады. Жануардың
жалпы жағдайы төмендейді. Мұндай жаралардың өңдеуін операциялық алаң
дайындаудан бастайды, содан кейін ғана оның қуысын перманганат калий
(1:1000, 1:5000) ерітіндісімен немесе 3 % сутегі тотығы ерітіндісімен жуады,
қалтасын қиып жəне өлі ұлпаларды алып тастайды. Сосын жараны таңады
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немесе жара процесінің ерекшеліктеріне байланысты жəне аурудың түріне
қарай ашық əдіспен емдейді.
Жараны бірінші сатылы жазылу кезінде əлсін-əлсін жоғарыда
көрсетілген ерітінділермен жуады жəне керекті жағдайда оған 10 % натрий
хлорид ерітіндісі сіңген сорғыш байлайды. Сонымен қатар сепсистен
сақтандыру үшін бұлшық етке антибиотик жібереді. Жараның ұлпалары
жетіле бастаған кезден бастап (екінші сатысы - дегидратация) жараны
экссудаттан антисептикалық ерітінділер қолдана отырып тазалайды, бұдан
кейін жаңа ұлпаның пайда болуына əсерін тигізетін, құрамында майы бар
(стрептоцид линименті, Вишневский майы) линименттерді көбірек жағады
жəне бұлар жараны қайта зақымданудан сақтандырады. Жаңадан жетіліп
келе жатқан ұлпаның ақауын толықтырғаннан соң, кептіретін
антисептикалық ұнтақ қолданады.
6.5.2. Термикалық жəне химиялық зақымданулар
Термикалық (ыстықтың) күю мал қораларында болған өрттен, кейбір
кезде қайнаған су, будың əсерінен болуы мүмкін. Жоғарғы қызудың əсерінен
ұлпаның белоктары (ақ заты) ұйыйды, ал жайылып күйген кезде жануардың
жалпы жағдайы бұзылады, кейде (есінен танып қалуы) шок, (қанның улануы)
токсемия пайда болады. Əсіресе ылғалды күюлер қауіпті.
Белгілері. Күйіктің төрт сатысын ажыратады: бірінші сатысы
қызаруымен, ісінуімен жəне күйген дене бөлігін қатты ауырсынуымен
сипатталады. Жалынмен күйген кезде терінің үстіңгі қабаты көмірленген
массаға айналады.
Күйіктің екінші сатысы қызаруымен, тері асты қабатының
(клетчаткасының) диффузды ауырсынатын ісінуімен, соңынан тері
қабатының жəне терінің бүршіктік қабатының жартылай өліеттенуімен,
сонымен қаттар (итте) күйген ұлпаның үлдіреулерімен сипатталады.
Күйіктің үшінші сатысында алғашқыда бірден қызарады жəне ұлпа
ісінеді. 3-4 тəуліктен кейін терінің күйген жері ауырмайды жəне қоңырқай
тартады (өліеттенеді).
Күйіктің төртінші сатысының нəтижесінде теріде жəне терең жатқан
ұлпаларда (өліеттену) некроз дамиды. Жануарда күйіктің ауруы (токсемия)
дами бастаған кезде, ол аласұрған жағдайда болады, бірақ тез əлсізденіп
соңынан тынышталады.
Болжау. Екінші – төртінші сатыдағы күйікте жануардың денесі 50 %
зақымданған жағдайда өліммен аяқталады.
Емі. Жалпылай күйген кезде күйіктің əсерінен ауырсынудан сақтандыру
шаралары қолданылады. Ауырсынғанды жою үшін тамыр арқылы 10 %
бромды натрий ерітіндісін немесе 0,5 % новокаин енгізеді. Организмнен
токсиндерді
шығару
мақсатымен
тамырдың
ішіне
40
%
гексаметилентетрамин (уротропин) ерітіндісін енгізеді немесе қанын
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ағызады, ал содан кейін қан құяды немесе натрий хлоридінің ерітіндісін
енгізеді. Суды көп мөлшерде береді. Күйген жердің түгін (жүнін) қырқып,
тез арада теріге суық (10-15 оС) басады (2-3 %-ті калий перманганат ерітіндісі
немесе танинмен дəріленген шүберекті 1-2 сағат бойы басады). Бірінші жəне
екінші сатыдағы күйгендерге жоғарыда көрсетілген ем жақсы нəтиже береді,
малдар сауығады. Үшінші жəне төртінші сатыдағы күйгендерге алдыңғы
көрсетілген ем жақсы нəтиже береді, малдар сауығады. Үшінші жəне
төртінші сатыдағы күйіктерді емдеп жазу үшін Вишневский майын,
стрептоцид эмульсиясын жəне т.б. жағады.
Химиялық күйіктер ұлпаларға қышқылдың, сілтінің, ауыр металдардың
тұздары, сөндірілмеген əктің əсерінің нəтижелерінде туындайды.
Белгілері. Қышқылдың əсерінен туындаған күйіктерге қарағанда
сілтілерден пайда болған күйіктер аса қауіпті. Қышқылдың əсерінен ұлпалар
ылғалсызданады, олардың белоктары (ақ заты) ұйыйды. Соның нəтижесінде
теріде қатты қабыршық түзіледі, ол қышқылдың терең қабаттағы ұлпаларға
енуіне кедергі жасайды. Сілтілер болса белоктарды ерітеді жəне ұлпаның
майларын көпіртіп, олардың терең қабатына өтеді.
Бұл жағдайда күйіктің орнына қалың жұмсақ сары түсті қабықша
түзіледі. Қышқыл мен сілтімен күйген жануардың жалпы жағдайы аздап қана
өзгереді.
Емі. Зақымданған бөлікті кешіктірмей сумен жуады. Сосын ондағы
химиялық заттың қалдығын келесілермен: қышқылдарды – 2-3 % натрий
гидрокарбонаты ерітіндісімен немесе нашатыр спиртімен: сілтілерді – 2 %
сірке, лимон немесе бор қышқылдарын қолдану арқылы бейтараптайды.
Əкпен күйген кезде күйген жерді 20% қант ерітіндісі сіңген таңғышпен
таңып байлайды. Ажыраған өлі ұлпаларға Вишневский немесе стрептоцид
майын жағады.
Төменгі температураның əсерінен ұлпалардың үсуі мүмкін. Оған
ауаның жоғарғы ылғалдылығы, қатты жел, малдың арықтығы,
авитаминоздар, терлеу, қатты шаршау, көп қан кету т.б. ықпалын тигізеді.
Көбінесе дененің мына бөліктері (желіндер, құлақтың ұшы, ен, ен бауы, ерін,
құйрық жəне аяқтары) үсікке жиі шалдығады.
Белгілері. Үсігеннің 3 сатысын ажыратады. Бірінші сатысында
эпидермистің жоғарғы қабаты зақымданады. Мұнда зақымданған тері бөлігі
жылытқанға дейін боз түсті сезімталдығы байқалмайды жəне қаттылау болып
келеді. Суықтың əсері тоқтағаннан кейін, онда тұрып қалған гиперемия, ісік,
ал 2-3 күннен соң эпидермис қабыршақтанады жəне қышиды, бұл
құбылыстар аз уақытта ғана байқалады.
Екінші сатыдағы үсік кезінде терінің терең қабаты зақымданады. Бұл
қабат қатты, боз түсті, ал жылытқан кезде қоңыр-көк түсті болады, ісікті
қанды экссудатқа толы бөрткен басып кетеді. Уақытқа байланысты
эпидермис (өліеттенуге) некрозға ұшырайды, бөріткендер жарылады жəне
экссудат тартылады.
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Үшінші сатыда үсіген жағдайда тері мен қоса тереңде орналасқан
ұлпалар да зақымданады. Тері ақ түсті, мұздай, қатты болып келеді жəне
ауырғанды сезбейді. Реактивті кезеңде зақымданған бөлікте диффузды ісік
дамиды. Ары қарай тері жəне тері асты торшасы жансызданады. Ыдыраған
ұлпаның орнына ұзақ уақыт бойы жазылмайтын жаралар пайда болады.
Емі. Дененің зақымданған бөлігін тез арада жылы сумен жылытады, үй
температурасындағы су сіңген қатты сорғышты үсіген бөлікке басады, 10
минуттан кейін судың температурасын көтеріп, су сіңген сорғыш қайта
қойылады. Сорғышты əрбір 30-40 минут сайын жылы суға (38-40 оС) малып,
сығып қойып отырады. Ары қарай бірнеше күн бойы теріні 4-5 % калий
перманганаты ерітіндісін жағып ысқылайды.
Бөріткендер жарылған кезде Вишневский майын қолданады. Сулы
гангренадан сақтандыру үшін жансызданған ұлпаларға 5 % спиртті йод
ерітіндісін немесе бриллиант көгін жағады, ал олар ажырағаннан кейін
зақымданған дөңеске Вишневский майын, стрептоцид эмульсиясын немесе
құрамында майы бар басқа антисептикалық дəрілер қолданылады.
6.6.Сүйек аурулары
Сүйектің сынуы деп бір күштің əсерінен сүйек ұлпасының
тұтастығының бұзылуын айтады.
Этиологиясы. Ауру соғудың, құлаудың, аяқтың қысылып қалуының
жəне т.б. себептердің нəтижесінен туындайды. Сыныққа сүйек ұлпасының
патологиялық жəне физиологиялық өзгерістері (остит, остеодистрофия,
рахит, жануардың қартаю, жасы) ықпалын тигізеді.
Белгілері. Сынықтың жабық, ашық (бірінші жағдайда терінің тұтастығы,
кілегей қабығы бұзылмайды, ал екіншіде бұлардың тұтастығы бұзылады),
толық емес (сүйектің жартылай тұтастығының бұзылуы, тарылу, бөліну,
жартылай бөліну) жəне толық (сүйектің қалыңдығы бойынша, оның ажырап
кетуі) түрлері болады. Жартылай сынған кезде ағзаның функциясы
бұзылады, сипаған кезде ауырсынады. Толық сыныққа ауырсыну, функциясы
жəне түрінің бұзылуы, сүйектің буыннан бөлек қимылдауы, сүйектің
сықырлауы тəн болады.
1-2 тəуліктің ішінде сынық аймағында ауырсынатын ыстық ісік пайда
болады, көбінесе жануарларда 3-6 тəулікте əлсіз делбе байқалады,
ауырсынып қиналады, тамыр соғысы жиілейді, тəбеті төмендейді немесе
тіптен болмайды.
Балау. Толық сынықты клиникалық белгілер бойынша реактивтік
қабынуға дейін балайды, ал сынық бұрын болған жағдайда рентгенография
жүргізіп себебін анықтайды.
Болжау. Жілік сүйегі сынған ірі қара жəне бөлшектеніп, мыжылып
сүйегі сынған ұсақ малдарды жарамсыздыққа шығарады.
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Емі. Сүйек сынығы анықталған малға көрсетілетін көмектің бірі
орнынан ауысқан сынықты түзеу, оларды ыңғайына қарай бекемдеу, тез
жазылуына жағдай жасау. Наркоз беру немесе жергілікті жансыздандырумен
сынықты орнына келтіру бірден жүргізіледі (ісік дамыған кезде орнына
келтіру өте қиын). Аяқ сүйегі сынған кезде, оның буынын толық жауып
таңып қояды. Ұсақ малдардың сынған жілігін біріктіру үшін темір немесе
пластмассалы штифтер қолданылады.
Сынықтың жазылу құбылысын шартты түрде 4 кезеңге бөледі.
1. Дайындық кезең (жарақаттанған уақыттан басталады) аққан қанның
фибрині бөлініп, сынған бөлшектердің ұшына жинақталады, қабыну
процесімен қатар экссудация, лейкоциттердің ауысуы, фагоцитоз, қан
қоюлығының жəне зақымдалған ұлпаның таралуы, бір мезгілде сынған
бөлшек ұштарының детерализациялануы жəне капиллярлардың қалыптасуы
өтеді.
2. Дəнекер ұлпа сүйегінің түзілуі (3-4 тəулік) қан құрамында сүйек
қабығының остеогенді торшалары эндооста, сүйек майы, капиллярлар еніп
өседі де, олар біртіндеп остеобласталарға (сүйек құраушы клеткалар), ал
аралық заттары – коллагендік талшықтарға айналады, соңында сынықтың
ұштары бірігеді.
3. Сүйелдің сүйектенуі (сынықтар қосылған кезеңнен 10-12 тəуліктен
соң басталады) процесс жинақталған кальций тұзы мен фосфордың есебінен
жүреді жəне жүйесіз түрде өтеді, айтарлықтай мөлшерде сүйек ұлпалары
өседі, жылқы мен иттің сынықтары 35-45 күнде, сиыр мен шошқада 25-23
күнде бітеледі, бірақ жаңа пайда болған ұлпа толық анатомиялық жəне
қызмет атқара алмайды, зақымдалған мүше функциялары жайлап орнына
келе бастайды.
4. Сүйек сүйелінің ақырғы түзілуі бірнеше айға созылады, бұл кезде
сүйек балкалары жайылып сіңеді, ал қысым бекемделеді.
Сынықтардың жазылу белсенділігін арттыру мақсатында жануарлар
рационын құнарлатады, оларға кальций ферол, минерал қоспалары, аскорбин
қышқылы азықпен қосымша беріледі.
Бақылау сұрақтары:
Малдарды хирургиялық операциямен пішудің маңыздылығы мен мақсаты.
Еркек малды пішудің анатомиялық-типографиялық деректері.
Малды пішуге дайындау ережелері.
Еркек малды пішу əдістерінің жалпы сипаттамасы.
Айғырды пішу əдістері.
Бұқаларды пішу əдістері.
Қошқар мен текелерді пішу əдістері.
Қабанды пішу əдістері.
Бураны пішу əдістері.
Төбеттерді пішу əдістері.
Еркек малды пішкеннен кейінгі асқынулар.
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Крипторхиттерді пішу.
Ұрғашы шошқаларды пішу əдістері.
Пішуден кейінгі асқынулар.
Сиырлар мен тайыншаларды пішу əдістері.
Қанщықтар мен ұрғашы мысықтарды пішу.
Жарақаттардың пайда болу себептері.
Жарақаттардың клиникасы.
Жарақаттардың емі.
Ашық механикалық зақымдану.
Жарақаттық қан ағудың түрлері.
Жараланған жануарларды емдеу.
Термикалық жəне химиялық зақымданулар.
Сүйек ауруларының этиологиясы, клиникалық белгілері.
Сынықтың жазылу құбылысының кезеңдері.
7. Улану
7.1.Тұздардан улану
Ас тұзынан улану. Ас тұзымен, əсіресе шошқа уланғыш келеді.
Денесінде минерал заттар жетпейтін шошқа тірі салмағының əрбір
килограмына 0,5-2,0 г ас тұзын берсе өліп қалуы мүмкін.
Улануы. Денеге түскен ас тұзы негізінен ащы ішек арқылы сіңеді. Ас
тұзы денеге көп мөлшерде сіңсе, жүйке жүйесі зақымданады, бір жəне екі
валентті катиондардың тепе-теңдігі бұзылады, ұлпалардың осмостық
қысымы өзгереді, су мөлшері азаяды, осының нəтижесінде мұндағы белок
ыдырайды.
Белгілері. Шошқаның улануы жіті түрде өтеді. Уланатын мөлшерде ас
тұзын немесе ас тұзы көп азық жеген шошқа, 2-3 сағаттан (кейде 12-16 сағат)
кейін қатты шөлдейді, оның тұмсығы көбіктеніп сілекей ағады, құсады, тісін
шақырлатады, демігеді. Шошқаның азыққа деген тəбеті болмай, жұтқыншағы
жартылай салданады. Аузы мен танау жəне көздерінің кілегей қабықтары
көгеріп кетеді, көзінің қарашығы үлкейіп, мал соқыр болуға жақындайды
Шошқа тəлтіректейді, басын шалқайтады; елеріп ілгері ұмтылады, немесе
қабырғаға жəне қозғалмайтын заттарға басын тіреп тұрып қалады. Одан əрі
елеруі басылып, мең-зең болады, бұлшық еттері дірілдеп құрысады, алдымен
шошқаның артқы жағы, бара-бара бүкіл денесі салданады. Шошқа сіреспе,
салдануға ұшырап, 24-56 сағат ішінде өліп қалады.
Сиырда уланудың клиникалық белгілері əдетте ас тұзын жеген соң 3-4
сағатттан кейін біліне бастайды. Малдың сілекейі шұбырып қатты шөлдейді,
тынышсызданады, басын селкілдетеді, əлі кетіп күйзеліске ұшырайды, жүрек
қызметі нашарлайды, күйіс қайыруы тоқтайды, денесінің қызуы 36 оС- ға
дейін, тіпті одан да төмендеп кетеді, ішектің жиырылуы күшейіп, малдың іші
судай өтеді.
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Ас тұзын жеген соң 3-5 сағат өткеннен кейін қойдың ішек жиырылуы
жиілейді. Оның өкпесі ісіп, тұншығады, оның бұлшық еттері дірілдеп,
бөксесі салданады.
Паталогоанатомиялық өзгерістер. Паренхиматозды мүшелерден
көптеген ұсақ қан дақтары көрінеді. Өкпе ісінген, оның түсі күрең, кейбір
жері көгерген болады. Қарын түбінің ішкі қабығы шие тəрізді болып
қызарған, ішектің қанталап қабынғанын көруге болады. Бауыры үлкейіп, оны
қан кернейді, ол тарғылданып өзегі былжыраған болады, бүйректерден ұсақ
қан дақтарын байқауға болады. Кейде қан гемолизге (қызыл қан
түйіршіктерінің жарылуы) ұшырайды. Сиыр ұлтабарының ішкі бетіне
өліеттенген ойық жаралар болады.
Емі. Малдың қарнын клизма жасау арқылы жылы сумен бірнеше
қайтара шайып тазалайды. Сүт, өсімдік майы, зығыр дəнінің қайнатындысын
ішкізеді. Сиыр мен жылқы салмағының əр килограмына 0,5 мл мөлшерінде
10 % хлорлы кальций ерітіндісін күре тамырына жібереді. Шошқаның тірі
салмағының əрбір килограмына 1-2 мл мөлшерінде 1 % желатинаде езілген
10 % хлорлы кальций ерітіндісін тері астына енгізеді. Жүрек қызметін
жақсарту үшін тері астына кофеин жəне т.б. дəрмектерді қолданылады.
Фтор тұздарынан улану. Фтор тұздарын дұрыс сақтамаса жəне дұрыс
пайдаланбаса, олардан мал уланып қалуы мүмкін.
Улануы. Фтор тұздарының уыттылығы қосындысының химиялық
құрамына, организмге əсер ету мерзімінің ұзақтығына, сондай-ақ түлік түріне
байланысты. Құрамында фтор неғұрлым көп болса, қосынды соғұрлым
уытты келеді. Малдың қарнында фтор мұндағы тұз қышқылының əсерімен
фторлы сутегіне айналады. Фторлы сутегі организмде кальцийдің
иондалмаған тұздарымен реакцияға түседі де, кальцийдің алмасуын бұзады.
Белгілері. Фтормен қатты уланған сиыр əлсірейді, шөлдейді, аузынан
сілекейі шұбырып, көзінен жас сорғалайды. Жүрек қызметі бастапқы кезде
күшейеді, бірақ көп ұзамай қан қысымы күрт төмендеп, жүректің соғуы
баяулайды. Мал тынысы жиілеп, тəбеті болмайды, күйіс қайтармайды.
Ұлтабар тұсын басып сипаған кезде мал ауырсынады. Малдың іші қатты
өтеді, кейде оның нəжісіне қан араласады. Мал көздері үңірейіп, басын
кеудесіне қайырып жатып қалады, кейде тісін қайрайды. Алғашқы сағатта,
көбіне фтор асқазанға түскеннен кейін 2-5 күннен соң мал өліп қалуы
мүмкін.
Жылқы елеурейді, оған өлі тиеді, мал терлей береді. Ауыздың ішкі
қуысының кейбір жерлері ісінеді. Жылқы қатты шөлдейді, жиі-жиі несеп
шығарады, оған белоктың араласуының себебінен несептің түсі лайланған
түрде болады. Малдың тынысы жиілеп, ентігеді, дене қызуы əдеттегі қалыпта
болады. Ауру 1-2 сағатқа, кейде бір тəулікке созылады.
Қой əлсіреп мең-зең күйде болады, оның кейбір бұлшық еттері
тартылып, тырысады. Уланған қой алғашқы тəуліктің ішінде өліп қалады.
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Шошқа күйзеліске ұшырайды, қайта-қайта сұйық нəжіс шығарады,
ауық-ауық шыңғырған дауыс шығарады да, құса береді.
Азықта фтор шамадан тыс көп болса, шошқа жиі уланады. Мұндай
жағдайда оның тістері қисая қажалып, сүйектері морт сынғыш болып келеді,
тұяқтың сыртқы түгі түсіп қалады.
Паталогоанатомиялық өзгерістер. Өлексе тез сіресіп қалады. Құрсақ
қуысына лайланған сарғыш жалқаяқ жиналады. Ұлтабар түбі мен ащы
ішектің кейбір жерлері қанталап қабынады, өліеттенеді. Сиырдың бауыры
сарғайған, əрі күрт бөлінгіш болып келеді, бозарған, ал жылқының бауыры
ұлғайған жəне үстіңгі қабатында қан дақтары болады. Жүрек еті болбыр, қан
сұйылған, гемолизге ұшыраған, оның түсі қоңыр. Шошқаның ащы ішегі бірбірінің ішіне кіріп қатпарланған (инвагинация) болады. Жылқының соқыр
ішегі мен құрсағының кей жерлері жəне өкпенің түгелдей ісінгені байқалады.
Емі. Қарынның ішін 1-2 % хлорлы кальций ерітіндісімен жуып-шаяды.
Малдың салмағының əр килограмына 0,5 мл мөлшерінде 10 % хлорлы калий
ерітіндісі күре тамырына жіберіледі. Жүрек қызметін жақсарту үшін тері
астына кофеин жəне т.б. қолданылады. Емделген малға 2-6 сағаттан кейін сүт
кілегейі, қайнатпа, белокты су ішкізеді, сонымен қатар 5-7 күн бойы тез
қорытылатын жұмсақ азық беріледі.
Мыс тұздарынан улану. Мыс препараттары ауыл шаруашылығында
өсімдіктердің саңырауқұлақ ауруларына қарсы қолданылады.
Улануы. Мөлшері шектен тыс көп болса, мыс тұздары зиянды əсер
береді. Мыс тұзының əлсіз ерітіндісі тұтқырлағыш дəрі ретінде əсер етіп,
ішек-қарынның кілегей қабығын тітіркендіреді, ал оның 10-30 % ерітіндісі
қарынның кілегей қабығын күйдіреді, ащы ішектен денеге сіңіп негізінен
бауырға барып жиналады да, кейіннен тоқ ішек арқылы бөлініп шығады.
Белгілері. Ауыздың ішкі қуысын қан кернеп қызарады да, одан сілекей
шұбырады, малдың іші өтеді, оның нəжісі көк жасыл түске боялады, кейде
құсады, денесі дірілдейді, теңселіп қисалаңдайды, тынысы тарылып демігеді,
ринитке (танаудың ішкі бетінің қабынуы), конъюктивитке (ноғала)
ұшырайды. Дене қызуы əдеттегіден төмен, бауырын сипаған кезде мал
ауырсынады, өлер алдында дірілдеп, салданады, оның несебі қызғылт кофе
түстес болады. Шошқа мен иттің қызыл иегінде кейде қызғылт жиек пайда
болады. Мидағы қан тамырларының жиырылуын басқаратын орталықтың
салдануға ұшырауынан мал өлім-жітімге ұшырайды.
Паталогоанатомиялық өзгерістер. Өлексе сіреседі, іші кеуіп дөңкиіп
кебеді, ішек-қарынның кілегей қабығы қанталап қабынады, оның кей жері
ойылған, құрсақ қуысына су толған, бауыр аздап үлкейген, сарғыш түсті
болады. Өт қабы сарғыш түсті өтке толған болады, екі бүйрегі де үлкейген,
олардан ұсақ қан дақтары байқалады.
Емі. Қарынды ағаш көмірінің ұнтағы салынған сумен немесе сарғыш
қан тұзының 1 % ерітіндісімен жуып шаяды. Сонымен қатар малға белокты

75

су, кілегейлі тұнба ішкізеді, тері астына – жүрек сергіткіш дəрілер, күре
тамырға глюкоза енгізеді. Малға сүт, май ішкізуге болмайды.
7.2.Нитраттар мен нитриттерден улану
Мал əдетте азотты тыңайтқыштардан уланады. Азотты тыңайтқыштар
шашылған жерде өскен дақылдар мен тамыр-түйнекшелердің (қызылша)
құрамында нитраттар болады, оларды жеген мал уланып қалады. Пісіріп баяу
суытқан қызылшаны жеген малдың улануы жиі кездеседі. Мұндай
қызылшада нитраттар нитритке айналады, сондай-ақ онда азот тотығы жəне
малды улайтын кейбір қышқылдар пайда болады. Нитраттар мен
нитриттердің уыты əсіресе қышқылды ортада күшейе түседі.
Улануы. Нитраттар мен нитриттер көбінесе жүйке жүйесіне, қан
тамыры мен қанға əсер етеді. Олар қан қысымын төмендетеді, қан
тамырлырының жиырлуы қабілетін нашарлатады, мұнымен бірге қандағы
оксигемоглобинмен олар байланысады да, оны ажырамайтын тұрақты
метгемаглобинге айналдырады, осының нəтижесінде ұлпаларға оттегі
жетіспей қалады. Ірі қараға – 100 г, шошқа мен қойға – 20-30 г кальций
селитрасын (нитрат) берсе, олар өліп қалады. Нитриттердің уыты бұдан 10-20
есе төмен (əлсіз) болып келеді.
Белгілері. Нитраттар мен нитриттермен уланған кезде клиникалық
белгілер қанда құралған метгемаглобиннің мөлшеріне байланысты болады.
Олардың қандағы мөлшері 20 %-дан аспаса, метглобин мүшелер мен
үлпалардың қызметін бұзбайды, ал 40 %-ға жетсе улану белгілері айқын
білінеді, егер қандағы метгемаглобин 60-70 % болса, мал өлім-жітімге
ұшырайды.
Уланудың сыртқы белгілері құрамында нитрат бар азықты жеген соң
бірнеше минут өткеннен кейін біліне бастайды. Шошқаның ауызынан көп
мөлшерде сілекей шұбырып ағады, ол лоқсып танауларыннан қоймалжың су
бөлінеді; көздерінің қарашығы үлкейіп, кілегейлі қабықтары бозарып,
сұрғылттанады, тұмсығы мен құлақтарының ұштары көгеріп кетеді. Дене
қызуы əдеттегідей, кейде одан төмен болады; шошқа ентігеді, тынысы
тарылып, қырылдайды. Құрамында нитрат бар азықты жеген шошқа 30
минуттан соң өлімге ұшырайды.
Сиырдың ауызынан сілекей шұбырады, іші кебеді, азықтан бас
тартады, оның ішегінің жиырылу қабілеті күшейеді, мал үздіксіз газ
шығарады, жүрегінің қалыпты қызметі бұзылады. Уланған сиыр 24-48 сағат
ішінде өліп қалады.
Паталогоанатомиялық өзгерістер. Шошқа қарнының жынынан хлор
ісі шығады, ұлпалы мүшелерін қан кернейді. Малдың өлексесі күп болып
кеуіп кетеді, бұлшық еттері сұрғылттанып ағарады, ішек газға толып, кілегей
қабығы суланып қабынады, ұлтабар мен ішекте уытты жаралар байқалады.
Қанның түсі қоңыр қара, шала ұйыған болады.
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Емі. Малдың салмағының əр килограмына 1- 0,5 мл мөлшерінде 2 %
метил көгінің ерітіндісін күре тамырына жібереді. Жүрек қызметін жақсарту
үшін кофеин, оттегі жəне т.б. тері астына енгізеді.
7.3.Хлорорганикалық қосындылардан улану
Хлорорганикалық қосындылар (ДДТ, гексахлоран, линдан, хлортен,
хлориндан, гептахлор, ДДД, метаоксихлор, пертан жəне басқалар) ауыл
шаруашылығында өсімдік зиянкестеріне қарсы, сондай-ақ тері паразиттерін
жою мақсатында қолданылады. Олар дуст, сүртпе май, эмульсия жəне
органикалық ерітінділер құрамында əзірленген ертінді күйінде қолданылады,
өйткені бұлар суда ерімейді.
Улануы. Организмде бұл препараттар, əсіресе май ұлпалары мен ішкі
секрациялық бездерде көбірек жиналады. Сыртқа олар нəжіспен, несеппен,
сүтпен бірге бөлініп шығады. Əсіресе, сүтпен бірге ДДТ, гексахлоранның
гамма изомері көп бөлініп шығады. Хлорорганикалық қосындылармен
көбінесе жас мал уланғыш келеді. Препараттар жүйке жүйесіне, ұлпалы
мүшелерге зиянды əсер етіп, асқазан мен тыныс мүшелерінің қызметін
бұзады.
Белгілері. Ірі қара күйіс қайтармайды, оның ауызынан сілекей
шұбырады, тілі салақтайды, басын арқасына қайырады. Мал қатты шөлдейді,
мес, жалбыршақ қарындары жиырылуын тоқтатады, айқай-шуға сезімтал
келеді, месқарын тұсын басқанда ауырсынады; ішектің жиырылуы күшейіп,
оның сырылы алыстан естіледі, мал азықтан бас тартады, денесі дірілдеп
құрысады, артқы аяқтары шала салданады. Денесінің қызуы əдеттегіден бір
градустай жоғарылайды, тыныс алуы жиілейді. Жүрек қызметі күшейеді,
қанның сілтілік қоры күрт артады. Малдың сүтінің мөлшері кемиді.
Жылқының жағы қарысып, ауызынан сілекейі шұбырып ағады, тісін
шықырлатады, мойын жəне бас еттері сəл діріл қағады, мал аяқтарын алмакезек басып, тыпыршиды, басы қақшиып, белі майысып тұрады. Мал төрт
аяғын талтайтып тұрып қалады, қаңқаның бұлшық еттері сіресіп қалады.
Басқа түліктерде де уланудың клиникалық белгілері
жоғарыда
көрсетілген сипаттамаларға ұқсас келеді.
Паталогоанатомиялық өзгерістер. Сиыр мен жылқы өлексесі ісініп
кеуіп кеткен, сіресіп серейген, ауыз, көз, мұрын, жұтқыншақ, кеңірдек,
бронхтардың кілегейлі қабықтары сұрғылт қызыл түске боялған, ісінген,
құрғақ болып келеді. Бүйректер үлкейіп, олардың үстінгі жағының жəне
қабаттарының шекарасы көмескіленген болады. Өкпені қан кернеген, талақ
үлкейген, асқазанның кілегейлі қабығы суланып қабынған болады.
Шошқа өкпесі мəрмəр түстес, бауыры сарғайған, болбыр, бүйректерде
азып сему белгілері болады.
Емі. Уланған ірі қара мен жылқыға – 10-15 г, шошқаға 2-5 г, итке 0,2-1 г
күйдіргіш магнезия немесе натрий карбонатын ішкізеді. Тері астына жүрек
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сергіткіш дəрілер енгізіледі, сонымен қатар малдың салмағының əр
килограмына 1- 0,5 мл мөлшерінде 20-40 % глюкоза немесе 10 % хлорлы
кальций ертіндісін (0,5-1 мл) күре тамырға енгізеді.
7.4.Фосфорорганикалық қосындылардан улану
Фосфорорганикалық қосындылар (хлорофос, карбофос, метафос,
октаметил, тетраэтилпирофосфат, фосфамид) ауыл шаруашылығында
инсектицид ретінде, мал дəрігерлік жұмыста оқыра жəне мал мен құстың тірі
паразиттерін жою үшін пайдаланылады.
Улануы. Фосфорорганикалық препараттардың барлығы мал денесіне
біртіндеп жинақталады. Жылы қанды жануарларға тигізетін уыты жағынан
олар бір-біріне ұқсас болып келеді. Олар холинэстераза, протеаза,
пероксидаза сияқты ферменттерін əлсіретіп, каталазаның əсерін біраз
күшейтеді. Фосфорорганикалық препараттармен, əсіресе ешкі, ірі қара, қой,
шошқа уланғыш келеді, ал тауық, үйрек, қаз, ит жəне жылқы тез улана
қоймайды. Холинэстераза ферментінің əсері, əсіресе, организмде
ацетилхолин шамадан тыс көп жиналады да, парасимпатикалық жүйке
жүйесі қатты қозады, бұның нəтижесінде осыған сəйкес улану белгілері
байқалады. Мал жіті жəне созылмалы түрде улануы мүмкін.
Жіті түрде уланғанда орталық жүйке жүйесінің қызметі бұзылады.
Уланған мал тынышсызданады, ентігеді, жөтеледі, тынысы тарылады,
бронхтары уақытша тарылады, сілекейі шұбырып, көзінен жас сорғалайды,
ауыздың, танаудың кілегей қабықтары көгеріп кетеді, көру жəне есту
қабілеттері алдымен күшейеді, бірақ көп кешікпей малдың көзі көрмей,
құлағы естімей қалады. Сондай-ақ малдың іші өтеді, денесін табиғи қалыпта
ұстай алмай, жүргенде теңселеді, буындары босайды, мойын еттері тартылып
басын қақшитып ұстайды. Жылқы өлі тиіп қайта-қайта терлей береді. Ит пен
шошқа құсады, олардың тілі салданады. Уланғаннан кейінгі алғашқы екі
күнде мүлде сүт шықпайды. Əдетте мал тұншығып өледі.
Фосфорорганикалық қосындылармен ұдайы уланып жүрсе, мал дел-сал
болып жүргісі келмейді, оның жүріс-қимылы бұзылады, бұлшық еттері
босаңсиды, азыққа тəбеті болмайды, ұзақ уақыт іші өтеді де, дене қызуы
төмендейді, жүрек қызметі нашарлап, тынысы тарылады. Қанда
лейкоциттердің шала қалыптасқан жас түрлері көбейіп кетеді.
Паталогоанатомиялық өзгерістер. Өлексе тез сіресіп қатады, мал
өлісімен екі сағат бойы оның көзінің қарашығы кішірейеді, бірақ кейін
аларып бадыраяды. Ауыз қуысының ішіне сілекей жиналады. Ми
қабықтарындағы қан тамырларын қан кернеп, мидың көптеген жерлеріне қан
құйылады, өкпе ісініп, кеңірдек пен бронхтарға көпіршіген су жиналғанын
көруге болады. Ішкі мүшелерден фосфорорганикалық қосындылардың иісі
шығады, олар аз мөлшерде өкпе мен бауырда, жүректе жиналады.
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Емі. Уланудың алғашқы сатысында бұлшық етке атропиннің судағы
ерітіндісі жіберіледі. Препараттың құрғақтай мөлшері (салмақтың əрбір
килограмына) ірі қара мен шошқаға 0,5 кг, қой мен ешкіге 5 мг тері астына
енгізіледі. Петафенді уланып тұрған малға беруге болады, ірі қара мен
жылқыға 1 % ерітінді күйінде тері астына 10-15 мл мөлшерінде жібереді.
Холинэстеразаны қалпына келтіру үшін 2-ПАМ (пиридин -2- альдоксин метиодид) атропинге араластырып қолдаланады. Осы препараттармен қатар
симптомдық ем қолданылады: жылқы мен ірі қараның күре тамырына
хлорлы кальцийдің 10 % ерітіндісін 150-200 мл мөлшерінде, 20-40 % глюкоза
ерітіндісін, тері астына жүрек сергіткіш дəрілер енгізеді.
7.5.Азықтан улану
Мақта күнжарасы. Тікелей əсер ететін улы зат – госсипол болып
есептеледі. Госсипол біртіндеп денеге жиналады. Денеден 12-14 күн ішінде
шығарып тасталынады.
Белгілері. Көбінесе мал ұзақ уақыт ұдайы күнжара жеуден уланады,
бірақ кейде жегеннен кейін екінші-үшінші күні-ақ улануы мүмкін. Мақта
күнжарасымен барлық түліктер уланады, əсіресе жас мал уланғыш келеді.
Улану салдарынан ішек-қарын, жүрек қызметі бұзылады, тыныс алу
қиындайды.
Емі. Малға іш жүргізгіш дəрі ішкізеді, тері астына кофеин, күре
тамырға глюкоза жібереді. Ішек-қарын қызметін қалпына келтіру үшін күре
тамырға 10 % хлорлы натрий ерітіндісін құяды. Малдың тəбетін жақсарту
үшін карловар тұзын, тұз қышқылын береді.
Сақтандыру шаралары. Құрамында 0,01 % госсипол болса күніне:
сауын сиырға – 2,5 кг, жасы 6 айға толмаған бұзауға – 0,25 кг, қойға – 0,2 кг,
шошқаға – 0,3 кг күнжара береді. Егер құрамындағы бос госсипол 0,01 %
асса, мақта күнжарасын қуырып немесе қайнаған сумен булап беру керек.
Зығыр күнжарасы. Тікелей əсер ететін улы заты – линамарин глюкозиды,
белгілі жағдайда синиль қышқылына айналады.
Белгілері. Малдың ауызынан сілекей, көзінен жас ағады, лоқсиды,
кейде құсады, жануар үркек, ентіккіш келеді, тамыр соғуы бұзылады, қан
қысымы төмендейді. Кілегей қабықтар қан кернеп қызарған еті дірілдеп,
жүргенде тəлтіректеп теңселеді, көзінің қарашығы үлкейіп, өздігінен нəжіс
пен зəр шығара алмайды.
Емі. Ірі қара мен жылқыға күкіртті темір қышқылының 3 %
ерітіндісімен көмір қышқылды сода ерітіндісін бірдей мөлшерде 250-300 мл
– ден қосып ішкізеді.
Сақтандыру шаралары. Құрғақ азықты (күнжара топан, бастырылған
зығыр дəнін) аздан немесе 65 оС температурада қыздырған соң береді.
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Кенепшөп (конопля) күнжарасы. Тікелей əсер ететін улы зат –
құрамында гашиш тəріздес еліткіш болып келеді.
Белгілері. Уланған мал азық жемейді, еті дірілдейді, денесі тартылады,
əлсірейді, жусағыш келеді, кейде денесі салданады. Денесінің қызуы
əдеттегіден төмен, кеңірсектің кілегейлі қабығы ісінген, ішектің жиырлыпсозылуы баяулаған. Жылқы кейде қозып елеуриді.
Емі. Сиыр мен жылқыға 3-4 л мөлшерінде таниннің 0,5 % ерітіндісін
ішкізеді. Салмағының əрбір килограмына 0,5 мл-ден 10 % тиосульфат натрий
ерітіндісін күре тамырға енгізеді.
Сақтандыру шаралары. Жас жəне буаз малға кенепшөп күнжарасын
өте сақтықпен беру керек. Көгеріш зең басқан күнжараны малға беруге
болмайды.
Картоп. Тікелей əсер ететін улы зат – солонин атты гликоалкалоид.
Картоптың көктеп келе жатқан түйнегі, сүйір жапырағы, жемісі, сабақ
жапырағымен улану қауіпті болып есептеледі.
Белгілері. Мал əлсіреп дел-сал болады, ауызынан сілекей шұбырып,
жүргенде теңселеді, бұлшық еттері дірілдейді, бүрісіп-құрысады, тері
сезімталдығын жояды, азықтан бас тартады, қарын еті жиырылмай қалады,
ішек-қарында газ жайлап малдың іші кебеді. Нəжісі шіріген, сасық, дене
қызуы əдеттегідей, немесе одан төмен, кілегей қабығы көгерген, несебі
қоңырқай жəне оған белок араласады. Улану ұзаққа созылса алғашқыда
малдың іші өөтеді, соңынан нəжісі тоқтайды.
Емі. Іш жүргізгіш тұздар, соңынан шегергіш дəрілер береді; тері астына
– жүрек сергіткіш дəрілер; күре тамырға глюкоза ерітіндісі жіберіледі,
еліткіш дəрілер қолдануға болмайды.
Сақтандыру шаралары. Малға шіріген, көктеген, көгерген картоп
беруге болмайды. Көбінесе жас мал тез уланғыш келеді. Ақауы бар картопты
əбден тазартып, жуып, тек пісіріп береді, онда да жалпы түйнек-тамырларды
50 % асыруға болмайды. Картоптың сабақ-жапырағын сол күйінде сүрлеп те,
кептіріп те беруге болады.
Қант қызылшасы, азықтық қызылша. Тікелей əсер ететін улы зат –
нитраттар мен нитриттер.
Белгілері. Нитраттар мен нитриттерден улану сияқты.
Емі. Малға кілегейлі қайнатпа ішкізеді, симптоматикалық ем
қолданылады.
Сақтандыру шаралары. Сиырға картопты тəулігіне 1 кг-нан артық
беруге болмайды.
Көгеріп, зең басқан қос дəнді азықтар. Тікелей əсер ететін улы заттар –
тирозин, лейцетин, птомаин, кейбір политоксиндер. Жылқы мен құс тез
уланады, ал сиыр мен шошқа улануы сирек кездеседі.
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Белгілері. Мал екі түрлі ауруға: саңырауқұлақтан болған
гастроэнтеритке жəне пневмонияға шалдығады.
Гастроэнтерит кезінде малдың ауызынан сілекей шұбырып ағады, оның
іші кебеді, азыққа тəбеті болмайды, кілегейлі қабықтары сарғайады, көз
қарашығы үлкейеді, əлсірейді, салдану белгілері байқалады. Өкпе
қабынғанда (пневмония) жөтеледі, қырылдайды, мұрнынан көкшіл-лас
қоймалжың су ағады, тынысы жиілеп, дене қызуы көтеріледі.
Сақтандыру шаралары. Малға көгерген азық беруге болмайды.
Бақылау сұрақтары:
Ас тұзынан улану.
Мыс тұздарынан улану
Нитраттар мен нитриттерден улану.
Хлорорганикалық қосындылардан улану.
Фосфорорганикалық қосындылардан улану.
Мақта күнжарасы жəне зығыр күнжарасынан улану.
Кенепшөп күнжарасынан улану.
Картоп, қант қызылшасы жəне азықтық қызылшанан улану.
Көгеріп, зең басқан қос дəнді азықтардан улану.
Азықтан уланудан сақтандыру шаралары.
8. Жұқпалы емес ішкі аурулар
Жұқпалы емес ішкі аурулар – ауру малдардан сау жануарларға
берілмейтін жүрек-қан тамырлар жүйесінің, тыныс алу, азық қорыту, жүйке,
несеп жəне организмнің басқа да жүйелерінің ауруларын зерттейтін ғылым.
Бұл аурулар малды шаруашылық дұрыс бағытта пайдаланбай, азықтандыру
ережесін сақтамағандықтан жəне дұрыс күтіп байламағандықтан туындайды.
Олар жалпы аурулардың 90 % шамасын құрайды. Əсіресе төлдердің азық
қорыту жəне тыныс алу мүшелері жиі бұзылады. Ал, ересек малдардың
арасында көбінесе зат алмасу (кетоздар, остеодисдұрыстрофия,
авитаминоздар) аурулары жиі кездеседі.
Жұқпалы емес ішкі аурулар малдың өнімділігін төмендетеді, сонымен
қатар жалпылай бедеуліктің, іш тастаудың, өлі туудың, мал өлімдерінің
себептері болып табылады, емдеу көптеген шығынды керек етеді, ал олардан
келетін экономикалық шығын, індетті жəне инвазиялық ауруларға қарағанда
орасан зор.
Жұқпалы емес аурулармен күресу бағытында ең маңыздысы сақтандыру
шаралары болады, оның негізгісі азықтың құнарлылығына бақылау, жемшөптің, судың сапасына бақылау жүргізу, байлап-күту, жұмысқа пайдалану
кезінде зоогигиеналық ережелерді сақтау болып табылады. Сонымен қатар
малдың серуенін ұйымдастыру сұрақтары, уақтылы сақтандыру шараларын
жүргізу жəне ауруды емдеудің де атқаратын маңызы аз емес.
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8.1.Жүрек қан-тамырлар жүйесінің аурулары
Жарақаттанған перикардит – жүрек қабының қабынуы бөгде заттардың
енуінен пайда болады. Ауру көбінесе ірі қара мал арасында жиі, ешкіде сирек
кездеседі.
Этиологиясы. Тақия қарын арқылы енген бөгде заттар (істік темірлер,
шегелер, инелер, шыны сынықтары) жүрек қабына əсерін тигізеді. Бұл заттар
тақия қарынға жем-шөппен түседі. Істік темірлер жүректің қабын, көк етін,
ішкі қабатын жарақаттай отырып, жүрек қабының қуысына түрлі
микрофлораларды енгізеді. Іріңді-сасық қабыну дамиды, жүрек қабының
ішіне 20 мл-ге дейін жалқылы сарысу жиналады. Жиналған жалқық жүрекке
əсерін тигізіп, организм түгелдей бөліктерімен барлығы уланады.
Белгілері. Ауру малдың жалпы күйі нашарлайды, селқостанады, көбінесе
алдыңғы аяқтарын алшақтататып ұстайды. Жүректің тұсын сипағанда немесе
басқанда ауырсынады. Жүрек соғуы дыбыстарына жүрек қан тамырының
үйкеліс шуылдары қосымша араласады. Ауру 2-3 аптаға созылады да,
өліммен аяқталады.
Емі. Малды етке тапсырған жөн. Емі жоқ.
Сақтандыру. Сусымалы жемдерді магнитті қондырғылардан өткізеді
жəне темір-терсектермен ыластанған жайылымда малды жаймау керек.
8.2.Тыныс алу жүйесінің аурулары
Ринит – танау кілегей қабықтарының қабынулары.
Этиологиясы. Негізгі қабыну – ыстық, суық, шаң, аммиакпен қаныққан
ауамен дем алғанда пайда болады.
Бұл аурудан басқа тыныс алу мүшелерінің ауруының туындауына
құнарлығы аз рацион, қатты шаршағандық, организмнің суықтанғаны əсерін
тигізеді.
Туынды қабыну – індет ауруларының салдарынан: маңқа, індетті
атрофиялы ринит, қой эстрозы, гайморит жəне т.б.
Белгілері. Ауру жануарлар түшкіреді, пысқырады, кейде мұрындарын
үйкелейді, дем алысы пысылдайды, дем алуы мен дем шығару уақыттары
ұзарады. Танаудың кілегей қабықтары қызарып, домбығады, кейде қан
құйылады. Оның үстіңгі қабаты сұйық жұқа секретпен (серозды
экссудатпен), сонан соң ұйымалы-сарысумен (қатпарлы экссудатпен)
жабылады. Іріңді ринитте экссудат сары-жасыл түсті, қоймалжың əрі иісі
сасық болады.
Жануар жіті түрде өтетін негізгі риниттен 10-15 күннен кейін сауығады.
Туынды риниттің ақыры негізгі ауруға байланысты болады.
Емі.
Танау
қуыстарын
жылы
асептикалық
ерітінділермен
(бикарбонаттың, бор қышқылының 2-3 % ерітінділермен, 0,1 % калий
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перманганатымен, этакидин лактанымен
жуып-шаяды), танауына
стрептоцид, норсульфазол ұнтақтарын үрлеп себеді.
Сақтандыру. Жануарларды суықтан сақтайды, газдалған ауаны
болдырмауға көңіл бөледі.
Ларингит – көмекейдің кілегей қабығының қабынуы. Негізгі, туынды,
жіті жəне созылмалы түрлері болады. Көбінесе катаральды (шырышты
қабының) жəне фибринозды қабыну кездеседі.
Этиологиясы. Негізгісі көмекейдің кілегей қабынуының себептері
риниттегі сияқты. Туындысы жұтқыншақтың, өкпенің жəне өкпе
тарамдарының қабынуында өрбиді.
Белгілері. Бастапқыда жөтел құрғақ, қысқа, ауырсынған, ал экссудат
пайда болғанда – ылғалды, созылмалы, ауырсынбайтын түрде байқалады.
Катаральды қабынғанда жалпы күйі аздап нашарлайды, азыққа тəбеті
азаяды, дене қызуы өзгермейді. Фибринді қабынғанда жалпы нашарлағандық
байқалады, азыққа тəбеті шаппайды, дене қызуы көтеріледі, демалысы
ауырлап ысқырған сияқты шығады. Көмейді басқанда қатты ауырсынады.
Көмейдің жіті катаральді түрде қабынуы 7-10 күнге созылады, фибринді түрі
асқынып созылмалы түрге айналады.
Емі. Малды таза жылы қораларда ұстайды, көмейді жылыту, мойынды
орау жақсы нəтиже береді. Қақырық түсіретін дəрілер береді (аммоний
хлоридін, терпингидрат) антибиотиктер жəне сульфаниламид препараттарын
қолданады.
Сақтандыру. Жануарларды суықтан сақтайды жəне ауаның тазалығына
көңіл бөледі.
Бронхит – кеңірдектің өкпеге енген тарамдарының, яғни бронх кілегей
қабығының қабынуы. Ірі бронхтардың қабынуы (макробронхит), жіңішке
тарамды бронхтардың қабынуы (микробронхит) жітілі жəне созылмалы
түрлерінде өтеді. Бронхтардың қабынуын негізгі жəне туынды дəрежелі
қабынудың сипатына байланысты катаральді іріңді, қанталаған, фибринді
түрлеріне бөледі.
Этиологиясы. Негізгі дəрежедегі қабыну малдың организміне суық
тиюдің əсерінен, оларды төсемсіз цементті еденде ұстаудан, қорадағы ауаның
ылғалдылығының артуынан, суық сумен суарудан, көгерген көмірсутекті
аммиакты ауамен дем алудан пайда болады. Туынды бронхит туберкулез,
маңқа, диктиокаулез, аскаридоз жəне т.б. ауруларда қосарласа жүреді.
Құнарсыз азық жəне малды дұрыс байлап ұстамау аурудың дамуына
ықпалын тигізеді.
Патогенезі. Қабынудың нəтижесінде шырышты қабығы ісінеді, шырыш
пен экссудаттың бөлінуі күшейіп, өкпеге ауаның түсуін бұзады. Ауру
малдың организмінің төзімділігі төмендеген сайын процесс тереңдей түседі,
катаральды қабыну іріңді қабынуға ауысуы мүмкін, ал қабыну құбылысы
барлық бронхтар жəне альвеолдарды қамтиды.
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Этиологиялық факторлардың ұзақ уақыт əсер етуіне байланысты жіті
қабыну созылмалы қабынуға ауысады, бронхтың ұлпалары дəнекер ұлпамен
бірігіп өседі жəне оның созылғыштық күші жойылады, қуысы тарылып,
денеде оттегінің жетіспеушілігі пайда бола бастайды.
Белгілері. Қабыну жіті түрде өтсе, бастапқы кезде ауырсынатын құрғақ
қатты жөтел, 2-5 күн өткеннен кейін, жөтел қақырықтанып жұмсарады, бірақ
жөтелгенде ауырсыну байқалмайды.
Макробронхит. Дене қызуы қалыпты шамада немесе аздап көтеріледі,
мал селқос келеді, тез шаршайды, тынысы жиілейді, асқа тəбеті нашарлайды.
Өкпені тыңдағанда (аускультациялау) көпіршіктенген сырылды естуге
болады. Саусақпен соғып қарау (перкуссиялау) кезінде өзгеріс байқалмайды.
Микробронхит. Дене қызуы қалыпты шама төңірегінен 1 оС ғана
көтеріледі, тыныс алуы қиындайды, кілегей қабықтары көгереді. Өкпені
тыңдағанда көпіршіктенген сырыл болады.
Созылмалы бронхитте қайталанып тұратын булықпа құрғақ жөтел
байқалады. Дем алу қиындайды, ылғалды ауа райы кезінде процесс асқына
түседі.
Емі. Ауру малдарды жылы қораларға ауыстырады. Антибиотиктерді,
сульфаниламидтерді, қақырық түсіретін дəрілерді қолданады жəне жылы су
буымен ингаляциялау жүргізеді.
Бронхылар мен өкпенің қабынуы (бронхопневмония) – ұсақ
бронхылардың жəне жекеленген бөліктерінің кілегей қабықтарының
қабынуы.
Этиологиясы. Бронхылар мен өкпенің негізгі қабынуы – суықта жəне
жоғарғы ылғалдылықта ұстағанда, желді ауа, тасымалдау, суық жəне
жаңбырлы күні бағу, төсемсіз цементті еденде ұстау, суық сумен суару
себептерінен пайда болады. Жаз айларында күн өткеннен болады. Сонымен
қатар ұзақ уақыт шаң жəне зиян газды ауамен тыныс алудың əсерінен пайда
болады. Құнарсыз азық, түрлі аурулар, шаршау, енесінен ерте айыру,
микрофлоралар ықпалынан да пайда болады.
Туынды өкпенің қабынуы – қылау, туберкулез, диплококкты
септицемия, аскаридоз, диктиокаулез аурулары кезінде қосарласа жүреді.
Патогенезі. Қабынудың нəтижесінде ұсақ бронхтар қанталайды,
инфильтрация жəне альвеолаларда экссудат пайда болады. Ыдырау өнімдері
жəне улы заттар қанға сіңіп, организмге жалпы əсерін тигізеді.
Белгілері. Мал селқос келеді, асқа тəбеті нашарлайды, тынысы жиілейді,
дене қызуы 1-1,5 оС ғана көтеріледі, бүйірімен дем алады, жөтел пайда
болады, мұрыннан сора ағады, дем алысы жиілейді, күшейеді. Өкпені
тыңдағанда сырыл естіледі, кейде мүлдем естілмейді (альвеолалар
экссудатпен толған жағдайда). Сосын дене қызуы төмендейді, бірақ 1-2
күннен кейін сырыл басқа бөліктерінде байқалып, тұтастанған процеске
айналады.
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Уақытылы емдеген кезде 1-2 апта аралығында сауығады, өзгеше
жағдайда ауру созылмалы түрге ауысып, альвеолалар өзгереді, өкпеде
абсцесса, гангрена пайда болады, өліммен аяқталады.
Емі. Ауру малды жылы қораға ауыстырады, жылы сумен суарады,
шаңнан таза жұмсақ шөп пен жем береді, антибиотиктер, сульфаниламидтер,
витаминдер, қақырық түсіргіш дəрілер қолданады.
Сақтандыру.
Мұздатпайтындай
ылғалдылық
пен
желорай
тудырмайтындай жағдайлар қарастырылады. Малды тиімді азықтандыру,
серуендету ұйымдастырылады.
Өкпенің қабынуы (пневмония) – екі түрде өтеді – крупозды жəне
катаральды.
Катаралды - өкпенің (серозды-қоймалжың, қоймалжың-іріңді, іріңді)
қабынуымен сипатталады. Малдың барлық төлінде, көбінесе ірі қара малда,
шошқада жəне қойда байқалады.
Этиологиясы. Өкпеге жем бөлшегінің түсуінен (аспирациялық
метасазды пневмония), бронхтың бекітіліп қалуынан (ателектатикалық
пневмония), жетілмей жаңа туған төлде, əсіресе қозылар туғаннан кейін
бірінші күндері ауырады жəне өліп қалады.
Жағымсыз факторлардың (құнарсыз азықтар, гиповитаминоздар, суық
тию) əсерінен пневмонияның дамуына нақтыланбаған (тəнді емес)
микрофлоралар (пневмонококктар, ішек жəне протей таяқшалары) септігін
тигізеді.
Туынды (симптоматиялық) өкпе бронхтарының қабынуы. Қылау, індетте
диплококк, туберкулез, диктиокаулез аурулары кезінде кездеседі.
Патогенезі. Қабыну процестерінің өкпе бөліктеріне бірте-бірте таралуы
немесе аурудың жай дамуы байқалады.
Қабыну өнімдері қанға сіңіп, жалпы реакция пайда болады: дене қызуы
көтеріледі, тынышсызданады, тынысы жəне жүрек қағысы жиілейді.
Клиникалық белгілері. Алдымен микробрионхиттің белгілері байқалады,
сосын альвеолаларын қамтып, дене қызуы 1-2 оС-қа көтеріледі, дене қызуы
тұрақсыз болады, ауру процесі жаңа бөлікшелерді бірте-бірте қамтып
ұлғаяды. Селқостық, ентігу, əлсіздік, тершеңдік, тəбеті төмендеу немесе
тəбеттің мүлдем жоқ болуы, асқазан қарыншасының атониясы, бозғылдану
(анемия) немесе шырышты қабықтарының көкшілденуі байқалады.
Бронхиттегіге қарағанда дыбысы басыңқы, ұстамалы жөтел пайда болады,
мұрыннан сора ағады, 2-3 күнге созылып, жануар арықтайды. Тез арада тиісті
ем қолданса жазылады, созылмалы түрінде өкпеде гангрена дамиды жəне
өліммен аяқталады.
Крупозды (фибринозды) өкпенің жіті қабынуы, сатылы түрде өтетін жіті
қабыну мен өкпенің едəуір бөліктерінің қатаюы, организмнің улануы, тыныс
алудың бұзылуы, сатылы түрде дамуы, əрі жағдайдың жалпы ауырлауымен
сипатталынады. Көбінесе жылқылар арасында кездеседі.
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Этиологиясы. 1) індетке байланысты түрі жылқының контагиозды
плевропневмониясы, ірі қараның повальды өкпе қабынуы, пастереллезде
жəне тағы басқадай ауру кездеседі; 2) індетті емес түрі организмнің кейбір
микрофлоралар
(стрептококктар,
стафилококктар,
диплококктар)
аутоинтоксикациялануға жəне сенсиблизациялануына байланысты болады.
Организмді салқындату, күн тию, шаршау, азықтанудың бұзылуы жəне
дұрыс емес жағдайда күтіп бағу да ықпалын тигізеді.
Патогенезі. Алдымен гиперемия пайда болады, қан тамырларының
өткізу қабілеттілігі күшейеді, фибринді жалқық жиналады (гиперемияның
бірінші сатысы). Жалқықтың ұюының əсерінен өкпенің бөлігі қатаяды
(қызыл бауыр сияқтану (қызыл - гепатизация байқалады, екінші саты), ал
гемоглобиннің ыдырауынан – сары бауыр сияқтанады. Бұл кезде
зақымданған бөлікке ауа кірмейді, организмнің улануы ұлғая түседі, жүрек
жұмысының жетіспеушілігі (анемия) пайда болады, ас қорыту бұзылады (іш
өту немесе қатып қалу болады), бауыр зақымданады (сары ауру пайда
болады).
Шешілу сатысының ұзақтығы 2-3 аптаға созылып, жануар жазылады.
Сақтандыру жəне емі. Сақтандыру малды желораймен, жауыннан
қорғау, дұрыс азықтандыруға бағытталады. Емдеу – арнайы (диеталық)
азықтандыру ұйымдастырылады.
Өкпенің эмфиземасы – шектен тыс альвеолалардың созылуы немесе
интерстициялық ұлпалардың жыртылуының əсерінен өкпенің көлемінің
ұлғаюы. Демалыссыз ұзақ уақыт ауыр жұмыс істегенде, əсіресе жаттықпаған
малда жиіі болады.
Белгілері. Мал басын салбыратып, алдыңғы аяғын алшақтатып ұстайды,
мұрын қуысы кеңейеді, бүйірімен дем алады. Малды мазаламаған жағдайда
3-4 күн ішінде айығады.
Созылмалы бронхит кезінде созылмалы эмфизема пайда болады.
Плевраның қабынуы (плеврит) – көкіректің ішкі бетін астарлап тұратын
сірі қабықтың қабынуы. Плеврит, көбінесе пневмония, перикардиттің
асқынуынан, кеуде қуысының жарақаттануынан пайда болады. Кеуде
қуысының қабынуы (фибринді) жалқық жинақталуымен сипатталады.
Белгілері. Жануар қатты жабығады, дене қызуы 41-42 оС көтеріледі,
кеуде тұсын сипағанда ауырсынады жəне дем алу қимылдарына сəйкес
келетін плевралардың үйкеліс шуылы естіледі. Жалқықты түрдегі плевритті
перкуссияланған кезде, кеңістікте өзгеруіне қарамастан, дененің үстіңгі
жағында көлденең түзу сызықты күңгірт дауыс шығады.
8.3. Азық қорыту жүйесінің аурулары
Мес қарынның азыққа толуы. Мес қарынның азық-жынға тығыздалып
толып кетуін азық үйіндісі, немесе қарынның бұлшық еттерінің шала
салдануы деп атайды.
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Этиологиясы. Малдың дəн күйіндегі астықты, арпаны, бидайды,
жүгерінің дəндерін көп жеп қоюы ауруды тудыруға себепкер болады.
Емі. Қарынның атониясындағыдай жүргізіледі.
Асқазан (гастрит) жəне ішектің (энтерит) қабынуы – ауыз, мұрын
қуыстарынан сілекей, жалқы іріңді немесе қан араласқан экссудат ағуымен
сипатталады.
Себептері – сапасыз, витаминсіз, суық азықпен азықтандыру, індеттер
(қылау, эшерихиоз) жəне басқа да аурулар салдарынан болады.
Патогенезі. Қабынудың нəтижесінде ас қорыту процесі бұзылады, тəбеті
нашарлайды, іші қатады немесе өтеді, өнімділігі мен қоңдылығы төмендейді.
Белгілері. Тəбеті төмендейді немесе азықтан бас тартады, іші қатады
немесе өтеді.
Гастроэнтерит – асқазан мен ішектің терең зақымдануы, іш өтумен,
организмнің құрғауымен, жүдеуімен сипатталады.
Себептері. Улы химикаттар, шөптер, қант қалдықтарымен уланудан
болады. Топалаң, шошқа обасы, монезиоз аурулары кезінде болуы мүмкін.
Клиникасы. Бір тəулік ішінде 20 ретке дейін іші өтеді. Нəжісіне қан,
жалқық араласады.
Қарын ұлтабарының атониясы – қарынның жиырылу-созылу
қызметтерінің бəсеңдеуі немесе толық тоқтауы жəне месқарындағы ас
қорытудың бузылуы.
Этиологиясы. Ұзақ уақыт байлап ұстап сапасыз азықпен, мысалы құрғақ
сабан, сілтіленіп кеткен пішен, бұтақтардан дайындалған азық жəне сапасы
нашар сүрлеммен азықтандыру себепкер болады.
Патогенезі. Мал азықты көп жеген кезде, месқарын микрофлорасының
құрамы өзгереді де азықтың ферментке айналуы тоқтайды. Осы себептен
мал дертке шалдығады. Шіру процесі күшейе түседі жəне организм уланады.
Инфузорияның құрамы өзгереді, немесе олар мүлдем жойылып кетеді.
Белгілері. Малдың азыққа деген зауқы бұзылады, жата береді, өнімдері
күрт азаяды, күйіс қайыру жəне қарынның жиырылуы тоқтайды, кейде сасық
иісті кекірікке шалдығады. Аш бүйір жағын жұдырықпен басқан кезде мес
қарынның жиырылуы
байқалмайды, шұңқыр орнына қайта келмейді.
Көбінесе 3-6 күннен кейін сауығады.
Емі. Ауру малды 1-2 күн бойы аш ұстайды, суды көп береді. Ішектегі
нəжіс қалдықтарын сыртқа шығару үшін іш жүргізгіштерді (натрий
сульфатын, костер, өсімдік майларын) ішкізеді, салқын клизма (2-3 л су)
қояды. Ашығанды болдырмайтын заттарды ішкізеді, қиярдың, капуста, томат
суларымен суарады. Малды серуендету тиімді жəне мес қарынға массаж
жасайды, ауызға қарай итеріп, сыртқа қарай уқалайды. Өңештің кеуде жақ
бөлігінде тұрып қалған бөгде затты мес қарынға қарай серпінді зонд арқылы
итеріп түсіреді. Іштің кебуін болдырмас үшін, қарынды троакарамен теседі.
Тимпания – тез ашитын азықтардың əсерінен мес қарынның кебуі.
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Этиологиясы. Шырынды көк азықтарды – жаңадан шабылған шөп,
шоңышқа, беде жəне басқа да бұршақ тұқымдас өсімдіктер, уызданған
кезіндегі жүгерінің собығы, үймеде тұрып қалып қызған азықтарды көп
мөлшерде жеген қауіп тудырады. Бірденнен қатты жемнен көк шөпке
ауыстыру ықпалын тигізеді.
Клиникасы. Жануар аяқтарымен ішін тепкілейді, азық жеуін тоқтатады,
мазасызданады. Сол жақ аш бүйірі ұлғаяды, терлейді, тыныстануы жиіленеді,
үстірттенеді, тамыр соғуы жиіленеді, кілегей қабықтары көкшілденеді,
қисалаңдап жүреді. Тез өліп қалады. Перкуссияланған кезде аш бүйірінен
қатты кернелген дыбыс естіледі. Мес қарынның жиырылуы жойылып кетеді.
Сақтандыру. Аш малдарды жаңбырдан кейін, шық кезінде, бұршақ
егістері жайылымына жаймайды. Малды шырынды көкпен азықтандыру
рационына біртіндеп ауысытырады.
Емі. Малды тауға қарай жəймен жетелейді немесе оны айдайды. Малға
өсімдік майын, ихтиол (1 шөлмек суға 10 г.) тимпанол, сүт қышқылы
ерітіндісін ішкізеді. Тұншығып қалу қаупі туындаған жағдайда, мес қарынын
троакарамен теседі.
Малдың ауыз қуысынан жағымсыз иіс шығады, тілінің үстінде сұрғылт
түсті қабат көрінеді.
Малдың ауыз қуысын асептикалық жəне тұтқырлайтын ерітінділермен
жуп-шайып, ал қабыршықтанған жараларға антибиотик майларын жағады.
Стоматит – ауыз қуысы кілегей қабығының қабынуы (катаральды,
дифтериттік, пустулезді, афтозды, жаралы, флегменозды жəне аралас түрлері
болады).
Этиологиясы. Механикалық (қатты, тікенек азықтар, бөтен үшкір заттар,
үшкірленген азу тістер), термикалық (ыстық пен суық азықтар), химиялық
заттар (қышқылдар, тыңайтқыштар, улы химикаттар, улы өсімдіктер),
биологиялық заттар (көгерген, аусыл, некробактериоз, актиномикоз,
лептоспироз, финноз індеттері).
Белгілері. Мал азықты абайлап, жұмсақтарын теріп, азықты шайнайды
немесе сыртқа шығарып тастайды, сілекей көбіктеніп аузынан шұбырып
ағып тұрады. Ісінген кілегей қабықтар кернеліп ақшыл-сұр түйіншек
тəрізденіп білеуленіп тұрады, кейде май да араласады. Көзі ішіне кіріп
шүңірейеді, терісі түссізденеді, серпінділігін жояды. Малдың артқы жағы
ыластанады, құлағы, мұрыны, аяқтары мұздайды.
Фарингит – жұтқыншақтың кілегей қабығының қабынуы. Стоматиттегі
сияқты негізгі, сақау, топалаң, шошқа обасындағыдай сияқты туынды түрлері
болады. Ауру ауыр өтеді, тынышсызданады, дене қызуы көтеріледі,
жұтқанда ауырсынады, айналасындағы ұлпалары қабынады.
Жануарды жұмыстан босатады, жұмсақ жəне сұйық азық береді.
Тамырға қоректендіретін ерітінділер енгізеді, жұтқыншақтың маңайына
жылы компресс басады.
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Өңештің бітелуі - өңеш азықпен (картоп, қызылша, сəбіз, шалқан, ет
қоректілерде еттің кесегімен, сүйекпен) бітеліп қалады.
Белгілері. Ауру мал аяқ асты азықтан бас тартады, аузынан көбіктенген
сілекей шұбырады, жұтынғанда жөтел пайда болады. Күйістілердің өңеші
толық бітелген кезде, азық мес қарында тез жиналып қалады, өкпесі мен
жүрегіне қысым келтіріп өлімге ұшыратады. Өңешті мойын жағына қарай
сипағанда, қатты зат бар екендігі сезіледі, кеуде жақ бөлігіндегі бөгде затты
зонд енгізу арқылы анықтайды.
Сақтандыру – азықты майдалап турап береді.
Емі. Тез арада бөгде затты шығаруға əрекет жасайды. Алдымен өңешке
жылы өсімдік майын (200 мл) құяды. Бөгде затты сырт жағынан қолмен
уқалап сырғытып шығарады.
Бақылау сұрақтары:
Жұқпалы емес ішкі аурулар.
Жарақаттанған перикардит ауруының этиологиясы жəне клиникалық
белгілері
Жарақаттанған перикардит ауруының емі мен ақтандыру шаралары
Тыныс алу жүйесінің аурулары.
Ринит ауруының белгілер, себептері, күресу шаралары.
Ларингит ауруының белгілер, себептері, емі.
Бронхит, микробронхиттің белгілері, себептері.
Бронхит, микробронхиттің емі, сақтандыру шаралары.
Бронхылар мен өкпенің қабынудың этиологиясы, патогенезі, клиникалық
белгілері
Бронхылар мен өкпенің қабынуының, емі, сақтандыру шаралары
Өкпенің қабыну этиологиясы, патогенезі., клиникалық белгілері
Өкпенің қабынуының клиникалық белгілері
Өкпенің крупозды қабынудың этиологиясы, патогенезі
Өкпенің эмфиземасы
Плевраның қабынуы
Тыныс алу ауруларынан сақтандыру шаралары.
Мес қарынның азыққа толуы жəне гастриттің клиникалық белгілері мен
сақтандыру шаралары
Қарын ұлтабарының атониясының этиологиясы, патогенезі.
Қарын ұлтабарының атониясының клиникалық белгілері жəне емі.
Тимпанияның клиникалық белгілері, емі, сақтандыру шаралары
Стоматит, фарингіт ауруларының этиологиясы, клиникалық белгілері
Өңештің бітелу себептері, клиникалық белгілері
Азық қорыту жүйесінің ауруларынан сақтандыру шараларын ұйымдастыру.
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9. Індеттану
9.1. Инфекция жəне жұқпалы ауру
Індеттану – індет құбылысын, жұқпалы аурулардың пайда болу жəне
таралу заңдылықтарын зерттейтін жəне сол арқылы жұқпалы аурулармен
күресу жолдарын қарастыратын ғылым.
Инфекция – сыртқы ортаның белгілі жағдайында жануар организмі мен
зардапты микроорганизмнің бір-біріне тигізетін əсерінен туындайтын
күрделі биологиялық процесс. Инфекция – микроорганизм мен уытты
микробтардың əреккеттесуіндегі эволюциялық қалыптасқан биологиялық
процестер жүйесінің даму барысындағы қағыну жағдайы. Биологиялық
процесс үш түрлі факторлардың өзара əсерінен туындайды. Олар:
макроорганизм (жануар), қоздырушы микроб жəне сыртқы орта. Инфекция
қоздырушысы
микробтардың
енуі,
өрбуі
жəне
тіршілік
етуі
микроорганизмдердің қорғаныс-бейімделу реакциясының пайда болуына
себепкер болады. Осы рекциялар жүйесінің дамуын инфекциялық процесс
деп атайды. Инфекциялық процесс үш түрде байқалады. Олар: инфекциялық
ауру, микроб алып жүру жəне иммундеуші субинфекция.
Инфекциялық ауру – белгілі бір клиникалық көрінісі байқалған
инфекцияның айқын түрі. Мал. мен адам организмінде паразит тік тіршілік
етуге эволюциялық бейімделген микроорганизмдердің қоздыруынан пайда
болған ауруларды инфекциялық аурулар деп атайды. Мұндай жағдайда
жануар организмінің қызметі бұзылып, онда морфологиялық өзгерістер
байқалады. Инфекциялық ауруларға тəн қасиет – спецификалық тірі
қоздырушы – парзиттің болуы, жанасу арқылы берілуі немесе жұқпалылығы
(таралу қабілеттілігінің салдарынан қоздырушының ауру малдан су малға
жұғуы), жасырын (инкубациялық) кезеңнің болуы, қоздырушының əрекетіне
организмнің
спецификалық
реакциясы
(антиденелердің
құрылуы,
аллергиялық жай-күйі жəне ауырып жазылған малдың иммунитеті болуы).
Жұқпалы аурудың болуы мен дамуы тек қана спецификалық
қоздырушының бір түріне жəне оның ауруға бейімді мал организміне енуіне
ғана байланысты емес, сонымен қатар микро - жəне макроорганизмнің өзара
қатынас сипатын белгілейтін ішкі жəне сыртқы ортаға да байланысты.
Иммундеуші субинфекция деп енген микробтың өсіп-өнбей тіршілігінің
тежелуінің нəтижесінде организмнің дертке шалдықпай, онда иммунитеттің
пайда болуын айтады. Бұл жағдайда организмнің қызметі бұзылмайды жəне
ол ауру қоздырушысының басталуына айналмайды. Мысалы, сиырда қарасан
негізінен 4 жасқа дейін байқалады. Ол одан ересек жаста иммундеуші
субинфекцияның əсерінен ауруға шалдықпайды. Осы себептен 4 жастан
асқан ірі қара малы қарасан ауруына қарсы егілмейді.
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Инфекцияның қоры дегеніміз ауру қоздырушы мекендейтін, өсіп-өнетін
түрлі жануарлар организмі, өсімдіктер мен топырақ жəне ол сол ортадан
бейім малдарға беріледі.
Індеттік ошақ – ауру қоздырушысы орын тепкен жəне нақты
қалыптасқан жағдайда ауру қоздырушысының сау жануарға берілу қаупі
сақталған аумақ. Індет ошақтары жаңа, өше бастаған, тұрақты жəне табиғи
болып бөлінеді.
Індет ошағы жуырда пайда болып, ауруға шалдыққан жануардың саны
өсе бастаса, ол жаңа болып саналады. Мұндай ошақтан аурудың одан əрі
тарап кету қаупі жоғары болады.
Өше бастаған ошақта жүргізілген індетке қарсы шаралардың
нəтижесінде, ауырған малдың сауығуына байланысты індеттену бəсеңдейді.
Тұрақты ошақ деп аурудың оқтын-оқтын белгілі уақыт аралығынан соң
үнемі байқалып тұратын ошақты айтады. Нақтылы бір себептерге
байланысты мұндай ошақта аурудың байқалу мүмкінділігі сақталады.
Табиғи індет ошағы деп белгілі бір жұқпалы ауру қоздырушысы
жануарлардың арасында байқалатын аймақты айтады. Табиғи ошақтық
аурулар қатарына негізінен трансмиссивтік инфекциялар жатады.
Туляремия, риккетсиоздар, құтырық, листериоз, лептоспироз жəне т.б.
аурулардың табиғи ошақтары жиі кездеседі. Егер табиғи ошаққа сол ауруға
бейімді ауыл шаруашылық малдары ұшыраса, онда олар індеттік тізбекке
енеді.
Берілу механизмі жəне таралу жолдары деп қоздырушының мал
организмнен бөлініп шығып, келесіге ауысу қабілеттілігін айтады. Инфекция
қоздырушы микроб ауруға бейім сау малдарға берілу факторлары жəне тірі
тасымалдаушылар арқылы тарайды.
Берілу факторларына жем-шөп, су, төсеніш, топырақ, ауа, өсімдіктер,
малды күтіп-бағу жабдықтары, көлік, малдан алынған өнімдер мен шикізат
жатады. Бұл факторлар арқылы инфекция қоздырушылары сау малға
жұғады, бірақ олар қоздырушы микробтардың өсіп-өнетін табиғи ортасы
бола алмайды.
Инфекция қоздырушыларын тасымалдаушыларға кемірушілер (тышқан,
егеуқұйрық), аңдар (қасқыр, қарсақ, түлкі), буынаяқты жəндіктер (маса, сона,
кене), құстар (қарға, торғай, көгершін), ал кейде адам да жатады.
Қоздырушының тасымалдануы таза механикалық болуы мүмкін: микробтар
аз ғана уақыт тасымалдаушының денесі сыртында немесе ас қорыту жолында
сақталады. Басқа жағдайларда қоздырушы жəндіктердің немесе кененің
организмінде өсіп-өнеді жəне трансоварсиальді жолмен тұқымнан тұқымына
беріледі. Жылы қанды хайуандардың қанымен қоректенетін кенелер топалаң,
қарасан, жылқының індетті қан аздығы ауруының жəне кейбір басқа
септикалық
инфекциялардың
қоздырушыларын
механикалық
тасымалдаушылары болуы ықтимал.
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Кейбір инфекция қоздырушыларының тасымалдаушылары сол ауруға
бейімділігі жоқ немесе бейімділігі аз малдар болуы мүмкін. Мысалы, иттер,
жабайы ет қоректілер жəне жыртқыш құстар малдың өлексесін таратып əкету
арқылы топалаң мен қарасанның қоздырушыларын таратушылар болып
табылады. Мал қораларын мекендеуші егеуқұйрықтар мен тышқандар
көптеген зардпты микробтардың тасымалдаушылары болып есептеледі.
Мал ауруы қоздырушыларының механикалық тасымалдаушысы адам да
болады. Жекекше алғанда, адамның сырт жəне аяқ киімдерімен аусыл, мал
шешегі,
шошқаның
классикалық
обасының
қоздырушыларының
тасымалдануы мүмкін.
9.2. Індеттің сатылары
Індет процесін құрайтын негізгі буындар:
1. Қоздырушының бастауы – секреттермен, экскреттермен (нəжіс,
несеп, сүт жəне сора), жөтелгенде, түшкіргенде, құсқанда, патологиялық
үрдістерде, жаралардан, абсцестерден, эрозиядан, қабыршақтардан бөлініп
шығады.
2. Берілу жолдары – топырақ, су, қара азық, ауа, өлексе, тірі
тасымалдаушылар арқылы.
3. Бейім жануарлар - індеттің шығуын ғана емес, оның одан əрі дамуын
да қамтамасыз етеді, яғни оның тікелей қозғаушы күштері болып табылады.
Індет процесінің қозғаушы күштері өзара өте күрделі қатынаста болады.
Бұл байланыс індет процесінің пайда болуы мен дамуының, сонымен бірге
оның тежелуінің, тіпті өшуінің де себебі болып табылады. Осындай ішкі
қайшылықтардың нəтижесінде індет процесі біркелкі дамымайды, ол бірнеше
сатыларға бөлінеді
Індет процесі төтенше өрбитін эпизоотия кезінде пайда болу, таралу
жəне өшу сатылары түрінде білінеді. Оның даму заңдылығы бойынша
індеттің өрбу динамикасы алты сатыға бөлінеді. Олар індет аралық, індет
алды, өршу, шегіне жету, өшу, індет соңы кезеңдері деп аталады.
Індетаралық саты – екі індет аралығындағы уақыт. Бұл уақыт
аралығында індет процесінің сақталуын қамтамасыз ететін ауру кездесіп
тұрады, бірақ бұндай жекеленген жағдайдан індет тарап кетпейді. Бұл кезде
микроб алып жүру мен симптомсыз өту, білінбейтін инфекция кезінде басым
болады. Жануарлардың көпшілігінде иммунитет болады, бірақ ауруға
бейімдерінің саны біртіндеп көбейе береді.
Індеталды сатысы – індеттің шығуына нақты мүмкіндік туған уақыт
аралығы. Жануарлар біртіндеп иммунитетін жоғалыта бастауынан,
иммунитетсіз жас төлдің тууынан жəне ауруға бейім жануарларды шеттен
əкелуге байланысты індеттің туындауына мүмкіндіктер туындайды. Бұл
кезде инфекция қоздырушысының бастауы болып табылатын ауырған
малдың саны көбейеді. Алғашқыда кəдімгі түрде өткен аурудың белгілері
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байқала бастайды. Сонымен нақты бір инфекция қоздырушысының
таралуына қолайлы жағдай қалыптасады.
Індеттің өршу сатысы – бұл кезеңге тəн белгілер – індеттің ауқымды
таралуына қолайлы жағдайлардың болуы жəне аурудың басым көпшілігінің
өзіне тəн кəдімгі белгілерімен жіті түрде байқалуы.
Індет бұғауының əрбір буыны жəне олардың өзара байланысы күшейе
түседі жəне оның нəтижесінде жаңадан ауырған малдың саны күрт көбейеді.
Бірақ, бұнымен қатар иммунды ауырып жазылған жануарлар да көбейіп,
індеттің өше бастауының алдыңғы жағдайлары қалыптаса бастайды.
Індеттің шегіне жету сатысы – індеттанудың келесі ең жоғарғы
шарықтау шағы. Бұл кезде белгілі бір уақыт аралығында (тəулік, апта, ай)
ауруға жаңадан шалдыққан жануарлардың саны ең жоғарғы шегіне жетеді.
Аурудың жіті түрімен қатар жітіден төмен түрі де байқалады. Иммунды
жануарлардың саны арта түседі.
Індеттің өшу сатысы. Індеттену шегіне жеткеннен кейін ауруға
жаңадан шалдыққан жануарлардың саны кеми бастайды. Бұл кезде аурудың
қоздырушысына
қарсы
иммунитет
біршама
артады,
инфекция
қоздырушысының берілу тетігі бұзылады. Бұл кезеңде аурудың өшкен
белгілері басым болып, жітіден төмен созылмалы өршуі, үдемелі басым
болады.
Індеттің соңғы сатысы – аурудың одан ары тарамай тоқтаған уақыты.
Бұл кезеңде иммунитеті өте күшті жануарлардың саны тым жоғары деңгейге
жетеді. Аурудың жаңадан байқалуы бірен-саран ғана болады. Белгісі
білінбеген инфекция мен микроб алып жүру басым болады.
9.3. Індетке қарсы шаралар
Індетке қарсы шаралар жануарлардың жұқпалы ауруларының сақтық
шарасы жəне онымен күресудің ғылыми негізделген жүйесінің басты буыны
болып есептеледі. Жұқпалы ауруларды болдырмау мақсатында сақтандыру
шаралары іске асырылады, ал ауру шыққан шаруашылықта сауықтыру
шаралары қарастырылады. Індетке қарсы шаралар жалпы жəне арнайы болып
бөлінеді.
Жалпы шаралар кез келген жұқпалы ауруға бағытталады, оған
ұйымдастыру-шаруашылық жəне ветеринариялық-санитариялық шаралар
жатады.
Жұқпалы аурулардың таралуын болдырмау жолдарын қарастыратын
сақтандыру шараларының мемлекеттік жүйесіне жататындар:
1. Шекараны шетелден енетін аурудан қорғау;
2. Жануарларды, шикізат жəне мал өнімдерін тасымалдау кезіндегі
ветеринариялық-санитариялық қадағалау;
3. Базарлардағы ветеринариялық-санитариялық қадағалау;

93

4. Ет өнімдерін өндіретін жəне шикізат өнімдерін өңдейтін өндірістердегі
ветеринариялық-санитариялық қадағалау;
5. Мал шаруашылығын аурудың енуінен қорғау;
6. Насихаттау жұмыстары.
Індетке қарсы шаралар кешенінде ветеринариялық-санитариялық жəне
ұйымдастыру-шаруашылық жұмыстары маңызды орын алады. Оларға
жататындар:
1. Жануарларды тасымалдау кезінде қорғау-тосқауыл қою шаралары;
2. Шаруашылыққа жаңадан əкелінген жануарларды сақтандыру
мақсатында карантиндеу;
3. Жануарларды тұқым қуалайтын төзімділігіне сəйкес селекциялау;
4. Дұрыс азықтандыру жəне бағып-күту;
5. Ветеринариялық бақылау, оқшаулау жəне ауру малдарды емдеу;
6. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация;
7. Қидан тазарту;
8. Жайылымның санитариялық жағдайы;
9. Мал шаруашылығында шектелген циклды сақтау;
10. Жұмыскерлерді арнайы киімдермен қамтамасыз ету;
11. Мал қораларын ветеринариялық-санитариялық талаптарға сəйкес
салу.
Арнайы шаралар. Нақты бір жұқпалы ауруға қарсы бағытталады жəне
жүйелі түрде жүргізіледі. Бұл шараларға мыналар жатады:
1. Арнайы балау зерттеулерін жүргізу (туберкулинизация, серологиялық
балау);
2. Емдік-сақтандыру шаралары;
3. Иммундеу-сақтандыру шаралары: вакциналар, қан сарысулары,
имуноглобулиндер.
Арнайы биологиялық препараттарға жататындар: тірі вакциналар;
өлтірілген вакциналар; химиялық вакциналар; анатоксиндер.
Вакциналар
моновакциналар,
поливаленттілер
жəне
ассоцияцияланғандар болып бөлінеді.
Вакциналау тəсілдері парентеральдық, ауыз арқылы (энтеральдық),
аэрозольдік болып бөлінеді.
Иммунитет – зардапты микробтардан, олардың токсиндері мен басқа да
табиғаты биологиялық бөгде заттардан мал немесе адам организмінің
қорғану қабілеті. Иммунитеттің мəні зардапты агенттердің енуі мен əрекетіне
байланысты организмнің, ішкі ортасының тұрақтылығын қамтамасыз ететін
физиологиялық қорғаныс реакциясы жүйесінен тұрады.
Иммунитеттің түрлері: Шығу тегінің белгісіне байланысты
иммунитетті негізгі екі түрге бөледі: табиғи жəне пайда болған. Табиғи
иммунитет (түрлік, тұқым қуалаушылық) бұл басқа түліктерге зақым
келтіретін ауру қоздырушылардың əрекетіне кейбір мал түліктерінің ауруға
бейімсіздігі. Ол тұқым қуалаушылықпен беріледі жəне мал организмінің
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физиологиялық жəне биологиялық ерекшеліктеріне байланысты болады.
Мысалы, ірі қараның ешқашан сақаумен ауырмайтыны, шошқа обасының
қоздырушысына сезімталдығы жоқ екені белгілі. Табиғи иммунитет өте берік
болады.
Пайда болған иммунитет организмге енген жəне инфекциялық процесс
қоздырған зардапты микробтардың əрекетіне қарсы реакцияның салдарынан
немесе жасанды иммундеудің нəтижесінен қалыптасады. Бұл жағдайда осы
аурудың қоздырушысына (токсинге) байланысты малдың реактивтілігі
өзгереді, оны бұзуға жəне зиянсыз етуге қабілеттілігін тудырады. Пайда
боған иммунитет тұқым арқылы берілмейді жəне табиғиға қарағанда
беріктілігі төмендеу болады.
Жұқпалы ауруға қарсы пайда болған иммунитет табиғи немесе
жасанды бола алады. Ауруға бейімсіздік организмнің иммунологиялық
қайта құрылуына себепкер болғандықтан ауырып өткен инфекциядан кейін
өрістеген, табиғи пайда болған иммунитеті белсенді деп атайды. Бұндай
иммунитет 1-2 жыл, кейбір жағдайда өмір бойы (мысалы, обамен ауырған
иттерде, шешекпен ауырған қойларда) сақталады. Енесінен ұрыққа плацента
арқылы немесе төлге уызбен (колестральді иммунитет) жəне сүтпен берілген
антиденелердің нəтижесінен қалыптасып табиғи пайда болған иммунитет
енжар деп аталады. Бұндай жағдайда ауруға бейімсіздік күйі бірнеше
аптадан бірнеше айға дейін сақталады. Жасанды пайда болған иммунитет
вакцинаны енгізу (соның ішінде анатоксиндерді), сонымен қатар аурудан
айыққан немесе гипериммунделген малдардың қан сарысуын, немесе осы
сарысумен бөлініп алынған глобулиндерді енгізу нəтижесінде өріс алады.
Вакциналаудың себебінен қалыптасқан иммунитетті белсенді, вакцинді деп
атайды. Вакцинді иммунитет əдетте 7-14 күннен соң пайда болады жəне
бірнеше айдан 1-2 жылға дейін сақталады. Қан сарысуын немесе даяр
антигендері бар глобулинді енгізу 8-ден 20 күнге дейін сақталатын жасанды
енжар иммунитетті қамтамасыз етеді.
Ауырып жазылғаннан кейін
организм микробтан мүлде арылып иммунитет қалыптасса, мұндай
иммунитетті стерильді иммунитет деп атайды. Егер аурудан жазылған мал
ауруға бейімсіздікке ие болып, бірақ организм микроб-қоздырушыны алып
жүруші болып қалатын болса, мұндай жағдайда қалыптасқан иммунитет
стерильсіз иммунитет деп аталады. Бұндай иммунитет антиденелерді
шығаруға себепші қоздырушының организмде тіршілік еткенінше (мысалы,
туберкулезде) сақталады немесе артынан стерильді иммунитетке айналады
(бруцеллезде).
Иммундеуші антигеннің сипатына байланысты антибактериалды,
вирусқа қарсы жəне антитоксикалық иммунитеттерді ажыратады. Егер
ауру қоздырушының əрекетіне қарсы ауруға бейімділік, оны жылдам
бейтараптау жəне жою қабілеті қалыптасса, ондай иммунитетті
антибактериальды немесе антивирусты деп атайды. Экзотоксиннің
əрекетіне қарсы бейімсіздікті антитоксикалық иммунитет дейді.
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Организмге енген кезде арнайы өзіне тəн антиденелер құрайтын
(антигендігі) жəне олармен өзара қатынасу қабілетін танытатын (антигендік
реакция) коллоидтық құрамды бөгде органикалық заттарды антигендер деп
атайды. Бұл қасиеттер белоктарға тəн. Сондықтан бөгде белоктарды жəне
құрамында солар бар сарысуларды, токсиндерді, бактерияларды, вирустарды
да толық құнды антигендер деп атайды. Липидтер мен күрделі көміртегі
(полисахаридтер) анитеденені құрай алмайды, бірақ олармен реакцияға
түсуге қабілетті. Бұндай заттарды толық құнды емес антигендер (гаптендер)
деп атайды.
Антидене деп организмге антигендер енген кезде жоғары топтағы
жануарлардың лимфоидтық торшаларының шығаратын тəнді белоктарын
айтады. Антиденелер сəйкес антигендермен əрекеттесе отырып, антиденелер
оларды зиянсыздандыруды қамтамасыз етеді. Антиденелер қан сарысуында,
лимфада, əр түрлі ағзалардың экстарктарында табылады. Олар айқын немесе
жасырын инфекцияның дамуы процесінде, белсенді иммундеудің
нəтижесінде пайда болады. Антиденелердің бар екендігін əлі де өзіне сəйкес
антигенге əрекет білдіретін жағдайды, жоғарғы сұйылтылған күйдегі сарысу
титрімен айқындайды. Антиденелер қан сарысуының иммуноглобулиндері
екені анықталған.
Балау əдістері. Жұқпалы ауруларды балау кешенді түрде жүргізіледі,
бұл кешеннің құрамына енетіндер:
1. Індеттанулық – толық індеттік жағдайды анықтауға бағытталады.
2. Клиникалық.
3. Патологиялық-анатомиялық.
4. Бактериологиялық.
5. Вирусологиялық.
6. Биологиялық.
7. Серологиялық.
Індеттанулық балау əдістері індеттің шығуы мен таралуына қатысты
індеттік жағдайды, індет бұғауының буындары мен аурудың індеттік
ерекшеліктерін талдау арқылы жүргізіледі.
Клиникалық балау əдісі. Ауырған жануарды клиникалық тексеру –
балаудың міндетті шарты болып саналады. Көптеген жұқпалы аурулар
кезінде клиникалық тексеру қосымша əдіс болып табылады.
Патологиялық-анатомиялық балау əдісі. Патологиялық-анатомиялық
əдістің жұқпалы ауруларға диагноз қою үшін көмегі зор. Жұқпалы ауруды
балау үшін үш түрлі өзгерістерді ескереді:
1. Инфекция қоздырушысының денеге енген жерінде болатын өзгерістер;
2. Инфекциялық процестерге тəн денедегі жалпы патологиялық-анатомиялық
өзгерістер;
3. Жекеленген жұқпалы аурудың өзіне тəн өзгерістері.
Жұқпалы ауруларды балауға серологиялық реакциялар кеңінен
қолданылады. Серологиялық əдіспен ауру қоздырушысына қарсы
96

антиденелерді айқындау үшін қан сарысуы АР (агглютинация раекциясы),
ПР (преципитация реакциясы), КБР (комплемент байланыстырушы
реакциясы) тексеріледі.
Жұқпалы аурулардан сау емес шаруашылықта
ветеринариялық тексеру, термометрлеу, серологиялық жəне аллергиялық
зерттеулер жүргізіледі. Жалпылай зерттеудің нəтижесінде жануарларды 3
топқа бөледі:
1. Нағыз ауру малдар – оларды емдейді немесе жояды;
2. Ауруға қауіптілер – оларды бөлек оқшаулап, қосымша зерттейді;
3. Бақылау жүргізеді, балайды, иммундейді.
Ауруды жоюдың жолдары: Толық анықтау жəне аурудың көзін
зарарсыздандыру; Төзімділігін арттыру, тəнді иммундеу;. Аурудың берілу
механизмін тоқтату – дезинфекция
Карантин – жұқпалы аурудың таралуына қарсы бағытталған шектеу
шараларының кешені. Оның шарты бойынша індет ошағына күзет бекеттері
қойылып, ауру шыққан жерге апаратын жолға көрсеткіш жəне шлагбаум
орнатылады.
Карантин
негізінен аса қауіпті жұқпалы аурулар шыққан кезде
қойылады: аусыл, топалаң, оба, қарасан, маңқа, делбе жəне т.б.
Карантин аулаларға, мал топтарына, аудандарға, фермаларға, қалаға,
қойылады.
Шектеу шаралары – карантиннен көрі шарттары бəсеңдеу шаруашылық
аралық қарым-қатынасты тексеруге бағытталған тиым жолдары. Оларды тез
тарай қоймайтын жұқпалы аурулар кезінде (сарып (некробактериоз), сақау)
қолданады.
Дезинфекцияның түрлері. Дезинфекция –жұқпалы аурулардың
қоздырушыларын сыртқы ортада жоюға бағытталған шаралар жүйесі. Ауру
қоздырушыларына бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, риккетсиялар
мен
микоплазмалар
жатады.
Ветеринариялық-санитариялық
жəне
індеттанулық маңызын ескере отырып, дезинфекцияны сақтық жəне
лажсыз,оның ішінде қорытынды деп бөледі.
Мал кешенінің технологиялық ерекшеліктері мен індеттік жағдайына
байланысты жылдың белгілі бір маусымында сақтық дезинфекциясы
жүргізіліп отырады. Сондықтан мұндай сақтық дезинфекциясын маусымдық
деп атайды. Маусымдық дезинфекция, мал фермаларында жазғытұрым
малды жайылымға шығарған соң жəне күзде он тұрғылықты күтімге қояр
алдында, мал соятын кəсіпорындарда малды сойып-өңдеу алдында жəне
соңынан тоңазытқыштарда – оларды толтырар алдында жəне босатқаннан
кейін жүргізіледі.
Сақтық технологиялық дезинфекция. Ол технологиялық циклдердің
аралығындағы үзіліс мезгілінде жүргізіледі. Мысалы, мал бордақылайтын
кешендерде бордақылау циклі аяқталып, бордақылынатын малдың жаңа
тобын əкелер алдында, əрбір секцияны зарасыздандыру жұмыстары
жүргізіледі.
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Лажсыз дезинфекция жұқпалы ауру білінген сəттен бастап, ол толық
жойылғанға дейін жүргізіледі де, реті бойынша тежеу жəне қорытынды
дезинфекция болып бөлінеді.
Тежеу дезинфекциясы ретті түрде аурудың ең бірінші байқалуынан
бастап жүргізіледі жəне ауру мал табылған əрбір кезде жүргізіліп отырады.
Қортынды дезинфекцияны карантинді ашу алдында немесе
шаруашылықтағы жұқпалы ауруды жойған соң шектеуді алғаннан кейін
жүргізеді.
Дезинфекцияның нысандары: мал қоралары мен тікелей соның
айналасындағы серуендейтін алаңдар; малдың күтіміне арналған сайманқұралдар, ауру немесе ауруға күдікті малдардың нəжісі мен ағынды сулары;
малдарды тасымалдауға пайдаланылатын көлік құралдары (вагондар,
кемелер, арбалар, автокөліктер); малдар шоғырланған жерлер (базар жəне
жəрмеңке алаңдары, көрме алаңдары жəне т.б.); малдың шикізаттары: жүн,
тері, т.б.; мал. шикізаттарын өңдейтін жəне сақтайтын кəсіпорындар; арнайы
киімдер; құралдар жəне т.б.
Дезинфекцияның əдістері. Дезинфекцияны химиялық, физикалық жəне
биологиялық тəсілдерді қолдану арқылы іске асырады.
Физикалық дезинфекция механикалық тазалау, сəуле қуаты, кептіру,
қыздыру жəне жоғарғы жиіліктегі ток, ультрадыбысы арқылы жүргізіледі.
Механикалық тазалау дезинфекцияның кез келген түрінің міндетті
құрама бөлігі болып саналады. Оның сапасы дезинфектантың тиімділігіне
байланысты. Түрлі қоқыс, əсіресе малдың қиы дезинфектантың əсерін
бейтараптап, күшін əлсіретеді. Қораны механикалық тазалау арқылы
сыпырындымен, көңмен, түрлі азық қалдығымен, несеппен қоса жəне
топырақтың
жоғарғы
қабатымен
микроорганизмдерді
–
ауру
қоздырушыларын əкетеді. Сондықтан да қораны механикалық тазалау
алдында əлсіз дезинфекциялық ерітіндімен (лажсыз дезинфекция кезінде)
немесе сумен (сақтық дезинфекция кезінде) қоздырушының таралмауы үшін
сулайды. Тазарған затқа дезинфекциялаушы фактордың тікелей жанасуына
мүмкіндік туады.
Химиялық дезинфекция – сыртқы ортаны зарарсыздандырудың ең
негізгі əдісі болып табылады. Бұл əдіс əр түрлі химиялық дезинфектанттарды
пайдалануға
негізделген.
Дезинфектанттардың
қатарына
сілтілер,
қышқылдар, фенол, формалин жəне т.б. жатады.
Арнайы шаралар. Жануарларды жұқпалы ауруларға қарсы жасанды
жолмен иммундеу белсенді жəне енжар əдістер арқылы іске асырылады.
Белсенді иммундеу үшін вакциналар, ал енжар иммундеу үшін
иммуноглобулин препараттарын қолданады.
Вакциналар – бұл биологиялық препараттар, биофабрикаларда белгілі
микробтардың, вирустардың, саңырауқұлақтардың штамдарын немесе
токсиндерді тиісті өңдеудің нəтижесінде алады. Оларды нұсқауға сəйкес
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жануарларды белсенді иммундеу үшін қолданады. Иммунитет 1-2 аптадан
кейін түзіліп, 6 айдан 1 жылға дейін жəне одан да ұзақ уақыт сақталады.
Қазіргі кезде ветеринария саласында төмендегі вакциналар
қолданылады.
1. Зардапты ауру қоздырушыларының штамдарын əлсірету жолымен
алынған вакциналар, бірақ жануар организмінде өсу қабілеттілігі мен
иммунитет қалыптастыру қасиетін сақтап тұру дəрежесінде болады (№55
штамынан алынған топалаңға қарсы вакцина, ВР-2 штамынан алынған
шошқа тілмесіне қарсы вакцина, қылауға қарсы тірі вакцина, Рев-1, №82,
№19 штамдарынан алынған бруцеллезге қарсы вакциналар). Оларды төгіп
алмай, өте ұқыпты түрде пайдаланады. Егерде вакцина төгілген жағдайда,
сол жерді жəне оның қалдығын құтысымен бірге зарарсыздандырады.
2. Қоздырушылардың жоғарғы иммуногенді арнайы таңдалған
штамдарын физикалық əдістермен немесе химиялық заттармен белсенділігін
жою (инактивациялау) арқылы алынған вакциналар (қарасанға қарсы
вакцина, ауыл шаруашылық жануарларының пастереллезіне қарсы,
жануарлар лептоспирозына қарсы, жануарлар құтырығына қарсы
вакциналар).
3. Кейбір қоздырушылардың инактивацияланған (əлсіретілген)
токсиндерінен тұратын вакциналар (қойдың індетті энтеротокисмиясына
қарсы анатоксин вакцинасы, сіреспенің құнарлаған анатоксині).
Вакциналарға əдетте сіңуін баяулататын, мерзімін ұзартатын жəне
иммундеу процесіне белсенділік көрсететін адъюванттар (алюминий
гидрооксиді, ашудастар (квасцы), өсімдік майлары) қосылады. Вакцинаның
құрамына енетін антигендердің санына байланысты оларды моно-, би- жəне
поливаленттілер деп бөледі. Вакциналар сұйық жəне құрғақ болады.
Вакциналарды құрғақ, қараңғы 5-15 оС болатын бөлме температурасында
сақтайды.
Вакцинаны қолданар алдында, оның жарамдылығы тексеріледі: вакцина
салынған құтылар тығындармен тығыз жабылған болуы тиіс, оны
дайындаған биофабриканың көрсеткіштері жазылған, биопрепараттың атауы,
оның саны, сериясының реттік жəне бақылау нөмірлері, дайындалған күні,
сақталу мерзімі жəне дозасы жазылған жапсырма қағазы болады. Вакцинада
бөгде қосындылар, зеңнің, бөлшектенбейтін мақта тəрізділер, сасық иісті
дұрыс жабылмаған, жарылған құтылар, жапсырма қағазы жоқтар, сонымен
қатар ашылған күні қолданылмаған вакциналар жойылады.
Қатер төнген аймақтағы жануарларды вакцинациялауды сақтандыру деп
атайды, ал эпизоотияның бастапқы кезеңдегі - лажсыз вакциналау деп
аталады. Бұл екі жағдайда да тек сау малдар ғана егіледі. Бірақ аурудан сау
емес шаруашылықта жануарларды, əдетте алдымен қан сарысуымен егеді,
сосын 12 күннен кейін вакцинамен егеді. Вакциналау кезінде жануарлардың
жалпы ден-саулығы, қоңдығы, физиологиялық жағдайы жəне жасы
ескеріледі. Арық, дене қызуы бар малдарды 20-30 күн бұрын туғаннан кейін
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егуге болмайды, сонымен қатар егілетін вакцинаның түріне қарай белгілі
жастағы төлдер вакциналанбайды.
Вакцинаны қолдану нұсқауында оның дозасы, тəсілі жəне қайталап егу
жағдайы көрсетіледі. Егуге арналған пісектер жəне инелер қайнатылып
о
С
этил
спиртімен
стерильденеді,
инъекцияның
орны
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зарарсыздандырылады. Мүмкін болатын поствакциналық асқынуды табу
үшін жануарларды 10-12 күн бойы байқайды. Бұл кезеңде зоотехникалық
мамандар азықты құнарландыру шараларын жүргізеді, жануарларды күтіпбағуды жақсартады, сою, топтарға бөлу жəне оларды тасымалдауға
болмайды.
Қан сарысуы – биологиялық өндіріс орындарында антигенмен
гипериммундеу арқылы жануарлардың қанынан сарысуын бөліп алады.
Оларды емдік бағытта сирегірек қолданады, қан сарысулары моно- би- жəне
поливалентті болады. Моновалентті қан сарысуын жануарларды
қоздырушының бір ғана штамымен, бивалентті – екі, поливалентті бір
қоздырушының бірнеше штамымен гипериммундеу арқылы алады.
Қан сарысуының жарамдылығын жəне сақталуын вакцина сияқты
тəсілдермен анықтайды. Терапевтік тиімділігі ауру қоздырушысына жəне
оның уытты өнімдеріне енгізілген антидененің тигізетін əсерлігіне
байланысты, сонымен қатар организмнің қорғаныс күшін қуаттандыруға
қолданады.
Емдік тиімділігі байқалмаған жағдайда 8-12 сағаттан кейін қан
сарысуының салынған дозасын қайта енгізеді.
Аурудан таза емес шаруашылықта аурудың жұғуы қауіпті жануарларды
сақтандыру мақсатында, ал аурудан таза шаруашылықта – арық, буаз, ауру
малдарға вакцинация қайшылық көрсететін кезеңде қан сарысуын
қолданады. Қалыптасатын иммунитет енжар деп аталады жəне 8-14 күн
аралығында сақталады.
Гетерогенді қан сарысуын (12 күннен кейін) қайта енгізгенде немесе
ұзақ уақыттан кейін (2 жылға дейін) анафилактикалық реакция туындауы
мүмкін. Оның алдын алу үшін, алдымен қан сарысуын аз мөлшерде (1-2 мл)
енгізу, ал 1-2 сағаттан кейін қалған дозасын енгізу ұсынылады.
Вакциналанған жануарларға нақты есеп жүргізіліп, оларға актілер
жазылады.
Бақылау сұрақтары:
Инфекция жəне жұқпалы ауру.
Ауру қоздырушысының берілу механизмі жəне таралу жолдары.
Індет процесін құрайтын негізгі буындар
Індетке қарсы шаралар
Арнайы биологиялық препараттар
Иммунитет жəне иммуниттің түрлері
Антидене.
Жұқпалы ауруларды балау əдістері
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Ауруды жою жолдары
Дезинфекцияның түрлері
Дезинфекцияның əдістері
Індет ауруларының арнайы шаралары
Ветеринария саласында қолданылатын вакциналар
Қан сарысуларының түрлері жəне тиімділігі
10. Індеттік аурулар.
10.1 Жануарларға ортақ аурулар.
10.1.1. Топалаң
Топалаң (қараталақ, ақшелек, жамандат, топалаң) - Сибирская язва –
Anthrax - организмнің ауыр улануымен, септицемия белгілерімен,
карбункулалардың пайда болуымен сипатталатын, жіті өтетін індетті ауру.
Топалаң жер шарының көпшілік елдерінде соның ішінде Азия жəне
Африкада, бұнымен қатар Қазақстанда да кездеседі.
Қоздырушысы – Baccillus anthracis – қозғалымсыз оң грамды, спора
түзетін ауасы бағалы таяқша. Мал организмінде табиғи белогы жеткілікті
қоректік ортада қауашақ (капсула) түзеді. Оттегі еркін кіргенде спора
түзіледі, ал сойылмаған өлекседе спора түзілмейді, өлексе шіріген кезде
микроб өліп қалады.

а

20- сурет. «меруерт»
реакциясындағы Baccillus anthracis
түзілуі.

б

21-сурет.
Мүшелерден
алынған
жағынды: Baccillus anthracis (а)
қауашақ (Ольт бойынша боялған)
жəне Baccillus anthracis спорасы (б)
(Циль-Нильсен бойынша боялған).
Төзімділігі. Микробтың вегетативті формасы түрлі жағымсыз
жағдайларға төзімсіз келеді. Сойылмаған, шіри бастаған өлекседе бациллалар
7 тəуліктің ішінде өледі, 60 оС қыздырғанда 40 минут ішінде, қайнатқанда
бірденнен, тікелей күн сəулесінен бірнеше сағаттан кейін өледі.
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Шіріген өлекседе споралар тіршілігін сақтайды, суда жылдар бойы,
топырақта ондаған жылдар бойы сақталады. Тұздалған жəне кептірілген ет,
тері, спораның сақталуына мүмкіндік жасайды. Споралар 120-140 оС құрғақ
буда 2-3 сағаттан кейін, автоклавта 120 оС 10 мин, қайнатқанда 15-30 мин
кейін өледі. Олар дезинфектанттарға да төзімді келеді. 10 % күйдіргіш
натрий жəне 1 % формалин ерітінділері спораларды 2 сағаттан соң ғана
өлтіреді, ал 10 % хлорлы əк бірнеше митуттың ішінде өлтіреді.
Індеттік деректер. Топалаң ауруына қой, ешкі, бұғы, сиыр, жылқы,
түйе, жабайы сүт коректі жануарлар аса бейім. Шошқа төзімді келеді, бұл
ауру созылмалы түрде өтеді. Сонымен қатар жабайы аңдар да ауырады. Ит
пен мысықтың ауруға сезімталдығы төмен. Адам да ауырады.
Топалаң ауруының қоздырушысының бастауы – бациллаларды нəжіс,
несеп, сілекей арқылы бөліп шығаратын ауру жануарлар. Қоздырушының
берілу факторына Baccillus anthracis микробымен залалданған сырт ортаның
нысандары жатады. Əсіресе топалаңнан өлген малдың өлексесі, сонымен
бірге терісі, жүні, қылы сүйегі, мүйізі аса қауіпті. Өлексені союға тіптен
болмайды, оның ағзалары мен ұлпаларында бациллалар өте көп болады.
Лажсыздан сойылған малдың еті, терісі, қаны, ластанған жем-шөп арқылы
ауру үлкен қашықтыққа апарылады. Қоздырушының таралуына еткоректі
хайуандар мен жыртқыш құстар да себепкер болады. Олар өздері ауырмаса
да микробтың спораларын ұзақ уақыт бойы нəжісімен бірге бөліп шығарады.
Топыраққа түскен топалаң спорасының жағдайы топырақтың түріне
байланысты. Микробтың ұзақ сақталуына гумусы мол, рН-ы бейтарап
топырақ аса қолайлы келеді. Қолайлы температура мен ылғалдылықта спора
вегетативтік түрге ауысады. Спораның топырақта ұзақ сақталуы топалаңның
тұрақтылығын қалыптастырады. Əсіресе осы аймақта жер қазу
жұмыстарымен айналысқанда, ін қазатын жануарлардың тіршілігінің,
өсімдіктердің өнуінің нəтижесінде микроб топырақ бетіне шығып,
жануарларға ауру жұғу қаупі туындайды. Қоздырушы микроб жануар
организміне залалданған жем-шөп немесе су арқылы енеді. Негізгі жұғу
жолдары топалаңның маусымдық ерекшеліктеріне байланысты болады. Ауру
жылдың жылы мезгілдерінде, малдың шөбі сирек жəне қуаң жайылымдарда
жайғанда байқалады. Бірақ топалаңмен ауру мал жайлаған жайылымнан
дайындалған жем-шөп, ауырған малдан алынған ет-сүйек ұны арқылы ауру
қыс кезінде қорадағы малда да кездесуі мүмкін
Өтуі жəне белгілері. Аурудың өтуі, жасырын кезеңнің ұзақтығы
ауырған малдың төзімділігіне, микробтың уыттылығына жəне оның денеге
енген мөлшеріне, орнына байланысты. Жасырын кезеңінің ұзақтығы 1-3
күнге созылады.
Аурудың негізгі екі түрі бар: өлі тиген (септицемиялық) жəне күйдіргілі
(карбункуездік). Күйдіргі ретінде байқалған ауру процесінің орын тебуіне
байланысты топалаңның тері, ішек, өкпе, ангина түрлері болады. Мұндай
жіктеу шартты түрде, ауруды сипаттау үшін қолданылады. Алғашқыда
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күйдіргі түрінде білінген ауру сепсиске айналып, немесе керісінше сепсистен
кейін дененің əр жеріне күйдіргі шығуы мүмкін. Топалаң аса жіті, жіті,
жітіден төмен, созылмалы жəне үзілмелі өтеді.
Аса жіті топалаң негізінен қой мен ешкіде, сирегірек жылқы мен ірі қара
малында байқалады. Ауырған малдың дене қызуының көтеріледі, қан
тамырларының соғуы, тыныс алуы жиілейді. Мал дірілдеп-қалшылдап,
кенеттен құлайды жəне құрысып-тырысқан қалпы өліп қалады. Мұрны мен
аузынан қанды көбік ағып жатады. Сиыр мен жылқы елеріп, одан кейін тез
басылады. Қан тамырларының соғуы, тыныс алуы жиілеп, кілегей қабықтары
көкшілденіп, дене қызуы 41- 42 оС жетеді. Бірнеше минуттан кейін, кейде
бірер сағат өткеннен соң ауырған малдың талықсып, денесі құрыстанып,
өлімге ұшырайды.
Жіті өту (ірі қара мал мен жылқыға тəн) кезінде дене қызуы 42 оС дейін
көтеріліп, тыныс алуы мен тамырдың соғуы жиілеп, бұлшық еттері
дірілдейді. Жануар жем-шөптен тартынады, сиырдың сүт беруі тоқтайды,
немесе кенеттен азаяды жəне күйіс қайтармайды. Ірі қараның таз қарны
кебеді, іш қату немесе іш өту байқалады, жылқының ішегі түйіліп, шаншу
байқалады. Жануар тез əлсіреп, тынысы тарылып, жүрек жұмысы бұзылады,
көзге көрінетін кілегейлі қабықтары көгереді, көздің дəнекер қабығында
нүктелі қан құйылу білінеді. Жануардың жұтқыншақ пен көмекей жағында,
мойын, əукесінде, қарын астында домбығу пайда болады. Ауыз қуысы жəне
тілдің кілегей қабықтарында қанды жалқақ (гемморагиялық инфильтрат)
байқалады. Аурудың бастапқы белгілері білінгеннен кейін 2-3 тəулікте мал
өледі.

22-сурет. Топалаңның жітіден
төмен кезіндегі есектің құрсақ
тұсының ісінуі.

23-сурет. Топалаңнан өлген қой.
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24-сурет. Топалаң қоздырушысының таралу жолдары..

25-сурет. Топалаңның асқынған кезіндегі шошқадағы белгілері.
Жітіден төмен өту жоғарыда сипатталған клиникалық белгілер баяулау
өрбиді де, мал. жазылып кеткендей əсер туғызады, ауру 6-8 күнге дейін
созылады. Артынша малдың жағдайы қайтадан нашарлап, ақыры өліммен
бітеді.
Созылмалы түрде (шошқада) өткенде мал қатты арықтайды. Тек
сойылғаннан соң, ұшаны қарап тексергенде, төменгі жақтың астында қанды
жалқақ жəне шықшыт пен жұтқыншақ бездерінің зақымдануы байқалады,
топалаңға күдік туады. Бұл белгілер аурудың ангиналық түріне сəйкес келеді,
ұзақ өрбіген дерт дененің ыстығын аздап көтеріп, ангина мен фарингит
арқылы білінеді. Жануардың алқымы ісініп, жұтынуы қиындап, тынысы
тарылады, жөтел пайда болады.
Аурудың үзікті түрі кезінде дене қызуы аздап көтеріліп, əдетте мал
жазылып кетеді.
Топалаңның жіті жəне жітілеу өтуі кезінде көршиқанның
(карбункуланың) пайда болуы қоздырушының бастапқы енген жерінде
немесе екіншілей, дененің басқа бөліктерінде білінеді. Əуелі терінің ісігі
қатты, ыстық жəне ауыртпалы болады. Содан кейін ол қамыр бейнелі, суық,
ауырмайтын жəне ортасы өліеттенген, ойық жараланған түріне ауысады.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Топалаңға күдікті малдардың
өлекселерін союға үзілді-кесілді тиым салынады.
Топалаңнан өлген малдың өлексесі тез ыдырайды, кеуіп кетеді, сіресіп
қату əлсіз білінеді, табиғи тесіктерден қанды сорап ағады. Əр жерінде,
көбінесе жұтқыншақ маңайында, мойынының төменгі жағында, төсінде,
қолтығы мен шабында, теріде қамыр тақілеттес ісікшелер болады. Өлексені
сойғанда қаны қара-қоңыр түсті, ұйымайды. Сыпырылған терісінің ішкі
жағы қоңыр-қызыл түсті, шелдегі қан тамыры білеуленіп, маңайы қанталап,
əр жерінде жалқақ пайда болады. Мұндай жалқақтар қабырға астындағы
жəне өкпе плевраларында да кездеседі. Сірі қабықтарының көп жері
қанталаған болады. Сөл түйіндері ұлғайып, қан құйылу таралған болады.
Көкірек пен құрсақ қуыстарында көмескі қызғылтқанды сұйықтық іркіледі.
Барлық үлпершек ұлпалар толыққанды болады. Көкбауыр кенеттен ұлғайып,
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оның пульпасы жұмсарады, кесілген жерінен қарамай тақілеттес қырынды
алуға болады. Бауыры болбырап, бүйрек қанталап тұрады. Жүрек ұйымаған
қара қошқыл қанға толып, эндокард қанталаған болады. Өкпелері домбығып,
плевралары қанталаған, бронхалар мен кеңірдектің іші қанды көбікке толған
болады. Ащы ішек бөлімінің кілегейлі қабығы ісініп, ашық-қызыл түсті қан
құйылулар болады. Шошқа өлексесін сойғанда кеңірдек жағында, жақ асты,
жұтқыншақ, мойын сөл түйіндерінде дерттік зақымдануларды табуға болады.
Жұтқыншақ пен көмейдің айналасында қанталаған жалқақтар болады.
Балау. Диагноз қою үшін індеттік деректер жəне клиникалық белгілер,
өлексені көрудің нəтижелері ескеріледі. Зертханаға құлақтан алынған қан
немесе өлексе жатқан жақтағы құлақ кесіліп жіберіледі. Зертханада ең
алдымен материалдан алынған жағындыны микроскопиялық жолмен
зерттейді. Капсуламен қоршалған өзгеше таяқшалардың болуы топалаңға
алдын-ала диагноз қоюға негіз болады.
Емі. Диагноз қойылғаннан кейін жануарды жедел түрде оқшаулап,
емдейді. Емдеу үшін топалаңға қарсы гипериммунды қан сарысуы,
гаммаглобулин қолданылады. Бұл препараттарды тері астына бір орынға 2530 мл, жылқы мен ірі қараға 100-200 мл, қой, ешкі, шошқаға 50-100 мл
жібереді. Қан сарысуымен қабаттастырып антибиотиктерді (пенициллин,
стрептомицин,
левомицетин,
биомицин,
бициллин,
тетрациклин,
энрофлоксацин) пайдаланса, ем нəтижелі болады. Сауыққан малды 14 күннен
кейін вакциналайды.
Иммунитет. Топалаңмен ауырып айыққан малда ұзақ уақытқа берік
иммунитет түзіледі.
Қəзіргі кезде Қазақстанда белсенді жасанды иммунитет қалыптастыру
үшін 55-ші ВНИИВВжəне М штамынан алынатын тірі вакцина қолданылады.
Иммунитет еккеннен 10 күн ішінде қалыптасып, 12 айға дейін сақталады.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Топалаңның сақтық шарасының
басты бағыты бейім жануарларды вакциналау, «топырақ ошақтарын» толық
есепке алу жəне сауықтыру, санитариялық шектеу шараларын жүргізу,
түсіндіріп айту жұмыстарын жүргізу болып табылады.
Топалаң бойынша қауіпті болып есептелетін аумақтарда барлық ересек,
ірі қара жануарларды көктем жəне күз айларында жылына 2 рет
вакциналайды. Төлдерді бірінші рет 3 айлығында иммундейді, ал 6 айдан
кейін екінші рет вакциналайды, сосын оларды ересек малдар сияқты егеді.
Қой, ешкі, жылқы, түйені жылына 1 рет күзде, шошқаларды лагерге немесе
жайылымға ауыстырардан 14 күн бұрын вакциналайды. Өсіп келе жатқан
төлдерді жайылым кезінде ай сайын қайталап егіп отырады.
Топалаң шыққан тұрғын пунктіне, шаруашылыққа, фермаға, жайылым
участігіне, өндіріске, шикізат өнімдерін өңдеу орындарына карантин
қойылады. Жануарларды сырттан əкелуге, топтастыруға, етке союға, мал
өнімдерін дайындауға жəне шығаруға қатаң түрде тиым салынады. Барлық
малды тексеріліп, ауру жəне ауруға күдікті жануарлар оқшауланып, емделеді.
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Сауыққан соң 14 күннен кейін вакциналанады.
Клиникалық сау малдарды жəне ауыруы мүмкіндерді жедел түрде
вакциналайды.
Ауырған
жəне
ауруға
күдікті
сиырдың
сүті
зарарсыздандырылып, жойылады. Шартты түрде сау сиырдың сүтін тек
қайнатылғаннан кейін пайдалануға болады.
Топалаңнан өлген малдың өлексесін дереу жағып жібереді, көміп
тастауға немесе Беккари шұңқырына тастауға тиым салынады. Ауру мал
тұрған немесе өлексе жатқан жерді 10 % ыстық күйдіргіш натрий
ерітіндісімен, 4 % формальдегид ерітіндісімен немесе 5 %
хлорлы
ерітіндімен ұқыпты дезинфекциялайды. Залалданған нəжісті жағады.
Топырақты хлорлы əкпен дезинфекциялайды.
Карантин ең соңғы ауырған мал сауыққан соң немесе өлген соң, егер
егілген жануарларда асқыну болмаса (еккенге реакциясы жоқ болса), 15
күннен соң жəне барлық қорытынды шараларды жүргізгеннен кейін
алынады.
Ветеринариялық заңға сəйкес дайындалатын барлық терілер, Қазақстан
Республикасында шығарылатын топалаңның преципитациялық қан сарысуы
мен стандартты антигенін қолдана отырып, преципитация реакциясы
(Асколи) бойынша топалаңға зерттелінеді.
Бақылау сұрақтары:
Топалаң қоздырушысының сипаты.
Індеттік деректер.
Топалаңның өту мен клиникалық белгілері.
Топалаңның патологоанатомиялық өзгерістері.
Топалаңның диагнозы
Сақтандыру жəне күресу жолдары.
10.1.2.Қарасан
Қарасан – Эмкар - Gangrаenа emphуsematosa – жұғымтал, дененің əр
түрлі бөлігіндегі бұлшық еттерде сықырлайтын ісіктердің пайда болуымен
ерекшеленіп, жіті өтетін жұқпалы ауру.
Қоздырушысы. Clostridium chauvoei – түзу,
шеттері дөңгелектенген, мөлшері 2-6 х 0,5-0,7
мкм, спора түзетін қозғалымпаз таяқша, токсин
мен агрессиндер бөледі, грам бойынша жақсы
боялады. Қоздырушы аэробты жағдайда 36 - 37 оС
температурасында қан қосылған етті пептондық
қоректік ортада споралар өседі.
Төзімділігі. Қоздырушының споралары аса төзімді
келеді жəне топырақта көптеген жылдар бойы
сақталады. Шіри бастаған етте жəне көңде 6 айға 26-сурет.
Қоректік
дейін сақталады. Тура түскен күн сəулесі
ортадағы Cl. Chauvoei.
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спораларды 24 сағатта, қайнату
2 сағатта, автоклавтау 30-40 мин өлтіреді.
Қоздырушыны зазарсыздандыру үшін 4 %-ды формальдегид ерітіндісі ең
сенімді дезинфектант болып саналады.
Індеттік деректер. Табиғи жағдайда қарасанмен 3 айдан 4 жас
аралығындағы сиыр, сирегірек қой, ешкі, бұлан мен бұғы ауырады. Жас төл
клостральдік иммунитеттің, ал сақа мал иммундеуші субинфекцияның
əсерінен ауруға төзімді болып келеді. Қоңды бұлшық еттерінде гликоген мол
жануарлар ауруға сезімтал келеді.
Инфекция қоздырушысының көзі – ауру малдар. Аурудың таралу
факторларына қоздырушысы спораларымен ластанған топырақ, жайылым,
жем-шөп, ағыны жоқ су көздері жатады.
Ауру қоздырушысы алиментарлық жолмен ауыздың зақымданған
кілегей қабығы арқылы ішек-қарынға азықтар жəне жарақаттанған тері
арқылы енеді.. Қойға негізінен тері арқылы, қырыққан кезде жұғады. Ауру
негізінен кездейсоқ байқалады, ал малды бордақылау кешендерінде шағын
індеттік түтін түрінде байқалуы мүмкін.
Ауру жылдың ыстық, құрғақшылық айларында айқын сезіледі. Қағыну
қоздырушының споралары сақталатын құрғақ, тікенек шөпті топырақпен
қосып жеген кезде байқалады.
Сондықтан да қарасан топырақтық
инфекциялар тобына жатады.
Қарасан ауруы кез келген аймақта кездеседі. Аурудың таралуы белгілі
бір
ортамен,
топырақтың
климаттық
ерекшеліктерімен
тікелей
байланыстылығы жоқ.
Өтуі жəне симптомдары. Жасырын
кезеңі 1-2 күн, кейде 5 күнге дейін
созылады. Ауру кенеттен басталып, жіті
түрде өтеді. Дене ыстығы 41-42 оС дейін
көтеріліп, бұлшық еті мол тұстарында
(сан, сауыр, мойын, əуке), кейде ауыз бен
аңқада , 8-10 сағат ішінде тез үлкейетін
ісік пайда болады. Ісік бастапқыда тығыз,
ыстық болады, ауырсынады, басып
көргенде шықырлайды, кейіннен суынып,
сезімталдығы
басылады.
Ісіктер
тұсындағы тері қатаяды, құрғап қызылқоңыр түске боялады да, маңындағы сөл
түйіндері
ұлғаяды.
Карбункулалар
санында, жауырынында, сауырында
болғанда мал ақсайды. Мал енжар, күйіс
27 сурет. Қарасан кезінде
қайтаруы тоқталады, дем алысы қиындап,
санның жайылып ісінуі.
қан тамырының соғуы əлсіз болады. Инфекциялық процесс өршіген кезде
ауырған мал күйзеліп, жем-шөпке қарамайды, күйісі тоқтайды. Тынысы
жиілеп, жүрек ырғағы бұзылады, (минутына 100-128 рет) қан тамыры
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толымсыз соғады. Ауырған мал 1-2 күнде, кейде 3-10 күн ішінде өлімге
ұшырайды.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Егер қарасан ауруына диагноз
малдың тірі кезінде қойылса, қоздырушыны таратпау үшін өлексені союға
болмайды. Өлексе газдармен тырсиып, кеуіп кетеді. Табиғи тесіктерінен
қанды сұйық ағады. Тері асты шелі мен зақымданғанбұлшық еттері
қанталайды. Бұндай бұлшық еттерді тілгендетүсі қара қошқылданып, газ
көпіршіктері көрінеді,күйген қоңырсық иіс сезіледі. Маңындағы сөл
түйіндері ұлғайып, жарып –тілген кезде қара қоқшыл түсті, қанталаған
ошақтары болады. Қан қара-қошқылданып ұйыйды. Көкірек пен құрсақ
қуыстарында, жүрек қабында қызыл-сарғыш түсті,, күңгірт сұйық іркіледі.
Өкпесі домбығып, қанға толады. Көк бауыр ісініп, болбырайды. Бауыры
ұлғайып,өліеттенген телімдер пайда болып, газ көпіршіктері байқалады.
Мұндай өзгерістер бүйректерде де кездеседі. Сірі қабықтары қабынып,
фибрин қабыршықтары пайда болады.
Ішкі ағзаларындағы патологиялық өзгерістер үнемі бірдей бола
бермейді, ал кəдімгідей емес түрінде оншама біліне қоймауы да мүмкін.
Балау. Диагноз қою үшін клиникалық-індеттанулық деректерді
пайдаланып, патологанатомиялық, бактериологиялы жəне биологиялық
зерттеулердің нəтижелері
негізге алынады. Зертханаға экссудат
сұйығын,зақымданған бұлшық ет, бауыр, көкбауыр кесінділерін жəне
жүректегі қанды жібереді. Материалды мал өлген соң 2-3 сағаттан
кешіктірмей алу қажет. Қажет болған жағдайда материалды 30-40 %
глицеринмен консервілейді.
Зертхана жағдайында микроскопиялық жəне бактериологиялық
зертеулер жүргізеді. Зақымданған ағзалардың сұйықтығын немесе бір күндік
өсіндіні теңіз тышқандарына жұқтырады. Зерттееу материалында қарасан
қоздырушысы болса, теңіз тышқаны 18-48 сағат ішінде өледі. Тышқан
өлексесін сойып көргенде ағзаларында ауруға тəн өзгерістер байқалады, ал
ағзалар мен бауырдан
сүйкеп алынған жағындыларда жеке жəне
қосарланып жатқан түйіршікті немесе біртұтас боялған ірі таяқшаларды
көруге болады. Осы арқылы жағындыда тізбек түзіп жататын басқа
ауасыбағасыз микробтардан ажыратуға болады.
Емі. Ауру өте жіті өтетін себептен ем көбінесе нəтижесіз болады.
Алғашқы белгілері біліне бастаған кезде пеницилин жəне тетрациклин тобы
антибиотиктерін қолданады. Ол үшін пенициллиннің 5-9 мың ƏБ/кг
мөлшерін бұлшық етке 0,5 % новокаин ерітіндісімен əрбір 6 сағат сайын күйі
жақсарғанша егеді. Қабынған ісіктің қалың бойына 1-2 % сутегінің асқын
тотығы, 3-5 % карбол қышқылы немесе лизол ерітінділері немесе 0,1 %
калий перманганатын енгізу ауруды бəсеңдетеді.
Иммунитет. 3 айға дейінгі төл енесінен уыз арқылы алған енжар
иммунитеттің нəтижесінде ауруға шалдықпайды, ал 4 жастан асқан малдар
организмінде иммундеуші субинфекцияның əсерінен табиғи иммунитет
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қалыптасады. Ауырып жазылған малда ұзақ мерзімге созылатын иммунитет
пайда болады. Қазіргі уақытта қарасанға қарсы аллюминийдің гидратты
тотығы қосылған формолвакцина қолданылады. Онымен сиыр мен қойды
егеді. Вакциналанған малда иммунитет 14 күннен кейін пайда болады да, 6
айға созылады. Қазақтың ғылыми зертеу ветеринария институты тəжірибеге
ұсынған
қарасан мен топалаңға қарсы асссоциацияланған вакцинасы
қолданылады.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Аурудан сақтандыру үшін малды
балшықты, сазды жайылымдарға жаюға, ағынсыз су көздерінен суаруға,
топырақ араласқан
жемшөп беруге болмайды. Қарасаннан сау емес
шаруашылықтарда сиыр малын 3 айдан 4 жасқа дейінгі аралықта, қойды 6
айдан жоғарғы жаста вакциналайды. Қарасан жиі байқалатын аумақта бұзау 3
жəне 6 айлығында егеді.
Қарасан шыққан шаруашылыққа карантин қойылады. Ауру шыққан
шаруашылықтан малды əкетуге жəне əкелуге, ауырған мал жанасқан шөпті
тасуға тиым салынады. Ауырған жəне ауруға күдікті малдарды оқшаулайды
жəне емдейді, ал басқа қалғандарын вакцинамен егеді. Ауырған малды
лажсыз союға, еті мен сүтін тағамға пайдалануға тиым салынады. Өлексені
терісімен бірге, көң мен азық қалдықтарын, мал төсенішін жағып өртейді.
Қора-жай мен мал тұратын ауланы механикалық тазалап, дезинфекция
жүргізеді. Ағымды дезинфекция əрбір ауру мал бөлінгеннен кейін 3 рет сағат
сайын, 4 % формальдегид, 10 % күйдіргіш натрий, 5 % белсенді хлоры бар
хлорлы əк препараттарының бірімен жүгізіледі.
Карантин соңғы ауру мал сауығып немесе өлгеннен кейін 14 күн өткен
соң қорытынды дезинфекция жүргізіліп алынады.
Бақылау сұрақтары:
Қарасанның қоздырушысының сипаты.
Аурудың індеттік ерекшеліктері.
Аурудың өтуі мен клиникалық белгілері.
Қарасанды балау.
Аурудың емі.
Иммунитет.
Қарасаннан сақтандыру жəне күресу шаралары.
10.1.3.Туберкулез
Туберкулез – Туберкулез - Tuberculosis – əр түрлі ағзалар мен ұлпаларда
бұдырмақтар (туберкулалар) пайда болуымен сипатталатын созылмалы түрде
өтетін жұқпалы ауру. Ауыл шаруашылық малының көптеген түрлері мен
жабайы жануарлар, терісі бағалы аңдар, құстар, сонымен қатар адам да
ауырады.
Бұл ауру бірталай елдерде кездеседі. Қазақстанның облыстарында
əсіресе ірі қара малдың арасында кездеседі.
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Қоздырушысы.
Туберкулездің
қоздырушысы
Micobacterium
туыстастығына жатады. Бұл туыстасыққа ауру қоздыратын микробтың
негізгі 3 түрі жатады: M. tuberculosis (адамды ауыртады); M. bovis (ірі
қараны); M. avium (құсты).
Сирек кезедсетін 4-ші түрі M. рiscium балықты ауруға шалдықтырады.
Микобактериялар түзу немесе аздап иілген, ұзындығы 0,5-5 мкм жəне
ені 0,3-0,5 мкм болып келетін таяқшалар. Грамм əдісімен нашар боялса да,
гармоң болып есептеледі. Қозғалмайды, спора мен капсула түзбейді.
Микробтың құрамында микол қышқылының болуының нəтижесінде
қышқылға төзімділі келеді. Циль-Нильсен əдісі бойынша микобактериялар
ашық қызыл, ал басқа микробтар көк түске боялады.
Туберкулез қоздырушысының адамды ауыртатын түріне шошқа, мысық,
ит, ірі қара мал, терісі бағалы аңдар бейім, ал құс (тоты құстан басқалары)
ауырмайды.
Қоздырушының ірі қаралық түріне барлық ауыл шаруашылық жəне
жабайы жануар жəне адам да сезімтал, бірақ құс бейім емес. Құстікіне – құс
жəне шошқа сезімтал, басқа жануар мен адам сирегірек ауырады.
Төзімділігі. Микобактериялар сыртқы ортаның түрлі факторлары мен
химиялық заттың əсеріне аса төзімді. Бұл жағдай микробтық клеткаларда
майлы балауыздың болуына байланысты.
Туберкулез қоздырушысының төзімділігі өте жоғары. Көңде 7 ай,
сиырдың кепкен тезегінде 1 жылға дейін, топырақта 2-3 жыл, өзен суында 2
айға дейін, тоңазытылған етте 1 жылға дейін, ірімшікте 45-100 күн, сүтте 10
күнге дейін сақталады. Сүтті қайнатқанда микроб 3-5 минутта, ал 70 ºС-ға
дейін қыздырғанда 30 минут ішінде жойылады. Тікелей түскен күн сəулесі
микробты 5-6 сағатта, кептіру 7 айда өлтіреді. Төменгі температураға да аса
төзімді.
Туберкулез қоздырушысы дезинфектанттарға төзімді. Зарасыздандыру
үшін 3 % формальдегид ерітіндісі, хлорлы əктің сөндірілген ерітіндісі немесе
5 %-тен төмен емес белсенді хлоры бар тексаниттің гипохлорид ерітінділері,
10 % бірхлорлы йод ерітіндісі жəне жаңадан сөндірілген əктің 20 %
ерітіндісі пайдаланылады.
Індеттік деректер. Туберкулез ірі қара малы, шошқа, құндыз, құс
арасында жиі; сирегірек – ешкі, ит, қаз бен үйрек арасында; қой, жылқы
жəне мысық арасында өте сирек кездеседі. Туберкулез ауруына маймыл өте
бейім. Жабайы тұяқтылар ішінде марал ауруға көп шалдығады.
Туберкулезбен адам да ауырады.
Ауру қоздырушысының басталуы – микобактерияларды сыртқы ортаға
қақырықпен, нəжіспен, несеппен, сүтпен, сирегірек шəуетпен бөліп
шығаратын ауру жануарлар. Əсіресе аурудың ашық формасымен ауырған
малдар аса қауіпті (өкпе, ішек, желін туберкулезі). Қоздырушы жем-шөп, су,
төсеніш, ластанған күтім заттары арқылы таралады.
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Микобактериялар сау малдың денесіне ас қорыту жолы жəне тыныс
жүйесі арқылы енеді. Төлдерге негізінен ауру сиырдан алынған сүтпенен
алиментарлық жолмен жұғады. Ауру ересек малға сонымен қатар аэрогендік
жолмен, ал шошқа мен құсқа негізінен алиментарлық жолмен жұғады.
Тауықтың жұмыртқасы арқылы балапанға трансовориальдік жолмен де бері
леді.
Малдың төзімділігін төмендететін қанағатсыз күтім (сыз, жел,
тығыздық), құнарсыз азық жəне басқа да факторлар туберкулездің кеңінен
таралуына себепкер болады.
Өтуі жəне белгілері. Жасырын кезең (жұққан сəттен туберкулинге оң
реакция бергенге дейін) 14 - 40 күн. Туберкулез əдетте созылмалы, кейде
көзге көрінетін белгілері байқалмайды. Ауырған малды бұндай жағдайда тек
қана аллергиялық немесе серологиялық тексерумен анықтауға болады, ал
туберкулезге тəн зақымдану сойылған малдың ұшасы мен ағзаларын
тексерген кезде ғана байқалады.
Ауру процесінің денені қамтыған жеріне байланысты туберкулездің
өкпедегі жəне ішектегі түрін ажыратады. Сонымен қатар желіннің жəне оның
сірі қабықтарының зақымдануы (інжу моншақтары), генитальдік жəне
денені жайлаған түрі кездеседі.
Туберкулезді ашық немесе белсенді жəне жабық немесе жасырын деп
шартты түрде ажыратады. Ашық түрінде ауру қоздырушысы нəжіс, несеп,
сүт жəне қақырықпен сыртқа бөлініп шығады да, ал жабық түрінде айналасы
қабыршақтанған ошақтарынан микроб денеден сыртқа шықпайды. Ішек,
желін, жатыр, өкпенің зақымдануымен жүретін туберкулез процесі
əрқашанда ашық болып есептеледі.
Ірі қара малының көбінесе өкпесі қабынады. Өкпенің туберкулезі кезінде
дене ыстығы 39,5 – 40 оС-ға дейін көтеріледі, оқтын-оқтын қысқа жəне құрғақ
(кейінірек ылғалды) жөтел байқалады. Егер ауру үдесе, жөтел ауыртқыш
жəне жиі болады, демікпе пайда болады, бірақ қақырық түспейді. Жөтелген
кездегі тыныс жолдарынан бөлінген сораны мал жұтып қояды немесе ол
мұрынынан ағып тұрады. Малдың қоңдылығы мен өнімділігі төмендейді.
Көзге көрінетін кілегей қабықтары бозғылт тартады. Өкпені тыңдағанда
құрғақ жəне ылғалды сырылдар естіледі, ал перкуссия кезінде дыбыстың
əлсіреген ошақтары табылады. Ішек зақымданған кезде іші өтіп, ауру
малдың қоңдылығы күрт төмендейді. Желіннің туберкулезінде (30 сурет)
желінүсті сөл түйіндері ұлғайып, қатайғанын, беті бұжырланып, қозғалуы
шектелгенін сипап білу арқылы анықтауға болады. Желіннің зақымданған
бөлігінің сыртқы пішіні өзгеріп, бір жағына қарай қисайады. Сауын сиырдың
сүті сұйылып, ірің мен қан араласқанын байқауға болады. Желін түбіндегі
сөл түйіндерінің ұлғайғаны байқалады. Жыныс мүшелері зақымданған
сиырлар мезгілсіз күйлеп, қысыр қалады, ал бұқаларда орхит кездеседі.
Шошқа туберкулезі клиникалық байқаусыз өтеді, бірақ кейде шықшыт асты,
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көмей мен мойын сөл түйіндерінің
ұлғайғанын байқауға болады.
Туберкулезбен қой, ешкі, жылқы сирек
ауырады, олардың туберкулезі байқаусыз
өтеді.
Патологоанатомиялық өзгерістер əсіресе
өкпе мен желінде мөлшері тауық
жұмыртқасындай жəне одан да үлкен,
көптеген ағзалар мен ұлпаларда бұдырық
түйіндер (туберкулалар) пайда болуымен
сипатталады. Туберкулез ошағы дəнекер
ұлпалы капсуламен тұмшаланып, оның
ішінде сүзбе тəріздес іріген, құрғақ үгілген
28 сурет. Желін бездерінің
масса (казеозды өліеттену) жəне əктенген
зақымдануы.
туберкулез түйінін көруге болады.. Күйіс қайтаратын жануардың өкпесінде
тығыз, сұрғылт қызыл түсті ошақтар кездеседі. Сөл түйіндері əсіресе жақ
астындағы, жұтқыншақтағы, жауырын алдындағы, жиі зақымданады. Сірі
қабықтары зақымданған кезде көкірек пен құрсақ перделерінде қатты,
жылтырлаған мөлшері жаңғақтай туберкулез түйіндері «інжу моншақтары»
кездеседі. Шошқа туберкулезінде зақымдану ошақтарын жиі көмекей,
шықшыт асты сөл түйіндерінен, сирегірек, бауыр жəне басқа да ағзаларынан
табады.

29 сурет. Туберкулездің сірі қабықтағы
30 сурет. Бауырдағы ошақты
түрі (меруерттену).
зақымдану.
Балау. Диагнозды өлекселік өзгерістер, індеттік
деректер мен
клиникалық белгілерді ескере отырып жəне патологиялық-анатомиялық,
гистологиялық, бактериологиялық, аллергиялық, серологиялық,
жəне
биологиялық зерттеулерулердің нəтижелері негізінде қояды.
Жануарларға тірі кезінде диагноз қою үшін аллергиялық зерттеу
жүргізеді. Малды туберкулинмен ауруға тексеру екі айлық жасынан
басталады. Ол үшін туберкулездің қоздырушысының өсінінен алынған
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туберкулин қолданылады. Туберкулиннің үш түрі болады: альттуберкулин,
сүтқоректілерге арналған құрғақ тазартылған туберкулин (ППД), құсқа
арналған құрғақ тазартылған туберкулин (ППД). Туберкулинді тері ішіне
жіберу арқылы барлық сүт қоректі жануарлар мен құстар туберкулезін балау
үшін негізгі аллергиялық əдіс, ал жылқы
туберкулезін балау үшін көз сынамасы
(офтальмосынама) қолданылады. Кейбір
жағдайда, ірі қара малға бұл сынамамен
бірге туберкулинді тері ішіне жіберу қатар
жүргізіледі, ал кейде дене қызуын өлшей
отырып тамырға жіберу əдісі қолданылады.
Енгізу орындары. Туберкулинді тері ішіне
ірі қара мал мойынының ортаңғы үштен
біріне, шошқа құлақ қалқаншасының сыртқы
жағына, түбінен 2 см алшақтықта (бір жақ
құлағына – құстың туберкулинін, екінші жақ
құлағына- өгіздің туберкулинін), ал қара
күзенге
жоғарғы
қабағына
31 сурет. Көзге қойылған
интрапальпевральдік жібереді.
туберкулиннің оң нəтижесі.
Туберкулин енгізетін жердің жүнін қырқып (қауырсындарын жұлады),
70 %-ды спирт пен өңдейді. Туберкулиннің дозасы сүтқоректі жануарларға
0,2 мл, маймыл мен күзенге жəне құстарға 0,1 мл мөлшерінде инесіз
инъектор немесе арнайы ине жəне сиымдылығы 1-2 мл шприц қолдана
отырып жіберіледі. Реакциянының нəтижесін сиыр, буйвол, енеке, түйе,
марал, бұғыда 72 сағаттан кейін; шошқа, қой, ешкі, ит, маймыл, терісі бағалы
аңдарда - 48 сағат, құстарда 30-36 сағаттан кейін есепке алып, «оң» немесе
«теріс» деп бағалайды. Егерде туберекулин енгізген орын жайылып, қабынса
жəне
консистенциясы иленген қамырға ұқсас, орны шектелген,
температурасы көтеріліп, қызарса, онда реакция «оң» деп есептеледі.
Сиыр, буйвол, енеке, түйе, марал, бұғының туберкулинге оң реакциясы
белгілерімен қоса терінің қатпары 3 мм жəне одан артық қалыңдаса, онда
тексерудің нəтижесі «оң» деп бағаланады. Бұқаның туберкулин енгізілген
құйрық түбіндегі тері қатпары 2 мм жəне одан артық қалыңдаса, онда
реакция «оң» болып бағаланады. Қой, ешкі, шошқа, ит, маймыл, терісі
бағалы аңдар мен құста туберкулин енгізілген орнында ісіктің пайда болуы
реакцияның нəтижесі «оң» деп саналады, ал қара күзенде қабағының ісінуі
туберкулезбен ауру деп есептеуге негіз болады.
Туберкулинді көзге тамызу арқылы тексеру 5-6 күндік үзіліспен екі рет
жүргізіледі. Бұл əдіс көз түтікшесі арқылы төменгі қабақтың
конъюнктивасына немесе көздің қасаң қабығына 3-5 тамшы туберкулин
тамызу жолымен жүзеге асырылады. Реакцияны есепке алу бірінші рет
туберкулинді тамызғаннан соң 6, 9, 12 жəне 24 сағаттан кейін, ал екінші рет
3, 6, 9 жəне 12 сағаттан соң нəтижесі есепке алынады. Егер көздің ішкі
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32-сурет. Тері ішіне егілген туберкулинге оң реакция.
шетінен қоймалжың немесе іріңді сора ағып, конъюнктива қызарып,
домбықса «оң» болып есептеледі.
Туберкулинге реакция берген 2-3 малды сойғанда ішкі ағзаларынан
туберкулезге тəн патологоанатомиялық өзгерістер табылса жəне мұндай
анықталмаған
жағдайда,
бірақ
жүргізілген
бактериологиялық,
гистологиялық немесе биологиялық зерттеулерден «оң» нəтиже алынса,
онда туберкулезге диагноз қойылды деп есептелінеді де, шаруашылық
туберкулезден сау емес деп жарияланады.
Емі. Туберкулезбен ауру малды емедемейді, оны сояды. Сау емес аң
фермаларында туберкулезден сақтандыру мақсатында қара күзендерге күніне
бір рет азыққа қосып 10 мг/кг мөлшерінде 75 күн қатарынан тубазид
(изониазид) береді.
Иммунитет туберкулез кезінде стерильді емес. Залалданған мал
организмінде антиденелер құрылады, бірақ олардың иммундық қорғаныс
рөлі əлсіз.
Қара күзенді туберкулезден сақтандыру мақсатында медицинада
қолданылатын БЦЖ құрғақ вакцинасын пайдаланады. Туберкулезден сау
емес аң фермасында қара күзеннің клиникалық сау 20-30 күндік күшіктерін
егеді. Егілген қара күзенде иммунитет 6-8 ай сақталады.
Сақтық жəне күресу шаралары. Ферманы ауру қоздырушысының
енуінен қорғау мақсатыда асыл тұқымды жəне пайдалы малды аурудан таза
шаруашылықтан ғана алады. Жаңадан əкелінген малды 30 күн карантин
кезінде аллергиялық əдіспен туберкулезге тек середі жəне жалпы табынға
егер олар аурудан сау деп саналған жағдайда ғана қосады. Жем-шөпті
туберкулезден сау шаруашылықтан ғана алады. Төлге ішкізу үшін сүт
зауытынан келген көк сутті шаруашылықта қайта пастерлейді. Ас
қалдықтары
мен
көңді
биотермия
немесе
химиялық
əдіспен
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зарарсыздандырады. Туберкулезбен ауру адам малды күтіп-бағуға
жіберілмейді. Ферманың маңайында құс ұстауға рұқсат етілмейді.
Туберкулездің таралуына жол бермеудің басты шараларының бірі – ауру
шыққан малды уақытында анықтау. Жануардың туберкулезбен ауырғанын
анықтау үшін жыл сайын жоспарлы диагностикалық зерттеулер жүргізіліп
отырады. Асыл тұқымды шаруашылықта сиыр ірі қара малын жылына 2 рет
тексереді.
Асыл тұқымды шошқа фермасында жəне шошқаны өсімге беретін
шаруашылықта аналықтарынан торайларын бөліп алғаннан соң, оларды
жылына 2 рет тексереді.
Құс жəне терісі бағалы аңдар шаруашылықтарда өлген немесе сойылған
жануар мен құстың өлекселерін патологиялық-анатомиялық зерттейді, қажет
болған жағдайда аллергиялық əдіспен тексереді. Асыл тұқымды емес
шаруашылықтардағы шошқа, жылқы, қашыр, есек, қой мен ешкі, бұғы мен
итті індеттік жағдайға байланысты туберкулезге тексереді.
Туберкулез шыққан жағдайда шаруашылықты немесе ферманы аурудан
таза емес деп тауып, карантин қойылады, арнайы сауықтыру шаралары
жүргізіледі. Туберкулезден таза емес ірі қара шаруашылығында ауруға оң
реакция берген малдарды оқшаулап 5 күн ішінде етке тапсырады. Ауру
сиырдан туған бұзауды бордақылап, етке тапсырады. Аурудан таза емес
ферманың қалған жануарларын (туберкулезге реакция бермеген) əрбір 40 күн
сайын екі рет табын бойынша теріс реакция нəтижесін алғанға дейін
тексереді. Бұдан кейін тағы 3 ай аралатып 2 рет бақылаулық зерттеу
жүргізеді. Жүргізілген тексеріс барысында теріс нəтиже алынған жағдай
болса, табындағы малдарды сау деп есептейді.
Туберкулезден таза емес фермадағы клиникалық ауру малдан сауылған
сүтті 10 минут қайнатқаннан кейін бордақыланатын малдарға береді.
Туберкулезге реакция берген сиырлардың сүтін ерітілген шикі майға өңдеу
немесе қайнату жолымен зарарсыздандырылып шаруашылықтың ішінде
пайдаланады. Аурудан сау емес табынның реакция бермейтін сиырларының
сүтін 85 оС-да 30 минут немесе 90 оС-да 5 минут пастеризациялау немесе
қайнату арқылы зарарсыздандырады.
Сауын аппараттарын жəне сүт ыдыстарын күнделікті жуады жəне ыстық
бу ағымымен дезинфекциялайды. Малды туберкулезге əрбір тексеруден
кейін, ай сайын қоралар мен мал серуендейтін алаңдарда ағымды
дезинфекция жүргізеді.
Туберкулезбен ауырған малдар жайылған жайылым, жаз мезгілінің 2-3
айы өткеннен кейін ғана аурудан таза деп есептеледі.
Бақылау сұрақтары:
Туберкулез қоздырушысы
Індеттік деректер.
Сыртқы ортадағы туберкулез қоздырушысының тұрақтылы.
Малдардың негізгі зақымдану жолдары.
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Патологоанатомиялық өзгерістер
Туберкулездің аллергиялық диагностикасы.
Туберкулезден сақтандыру жəне күресу шаралары.
10.1.4. Бруцеллез
Бруцеллез – Бруцеллез- Brucellosis – аналық малда іш тастау, шуы түспеу,
эндометрит, еркек малда жиірек белгісіз өтетін орхит жəне жануардың
жыныстық қабілетінің бұзылуы арқылы ерекшеленетін созылмалы жұқпалы
ауру. Адамға да қауіпті.
Қоздырушысы. Бруцеллездің əртүрлі түлікте Brucella туыстығына
жататын бірнеше микроб түрі белгілі. Олар:
Br.abortus сиыр, қодас, буйвол, бұғы, марал, түйе мен жылқы үшін
зардапты; адам үшін уытты.
Br.melifensis қой мен ешкі үшін зардапты жəне адам бруцеллезінің
негізгі қоздырушысы;
Br.suis – шошқа, қоян, солтүстік бұғысы үшін зардапты;
Br.ovis қой үшін зардапты, қошқардың эпидидимитінің қоздырушысы.
Br.neotomae шөлді жерлердегі егеуқұйрықта кездеседі.
Br.canis ит үшін зардапты.
Барлық бруцеллалар полиморфты, сыртқы
бейнесі коктер сияқты, сопақша жəне
таяқша
түріндегі
қозғалмайтын
бактериялар.
Спора
жəне
капсула
түзбейді, грамм теріс.
Төзімділігі. Бруцеллалардың физикалық
жəне химиялық факторларға төзімділігі
жоғары емес. Олар 60 оС кезінде 30
минутта өледі, 70 оС-да 5-10 минутта,
90-100 оС-да бірденнен өледі. Аши бастаған
33-сурет. Br.abortus bovis.
жəне мұздатылған сүтте, қаймақта микроб 4 -7 тəулікке дейін, киімде - 14
күнге дейін, май, ірімшік пен сүзбеде, тұздалған теріде – 67 күнге дейін,
тұздалған ет жəне жүнде - 5 айға дейін сақталады. Топырақ, су, нəжіс, жемшөпте 4 айға дейін сақталады. Тікелей түскен күн сəулесі 3 - 4 сағатта
өлтіреді. Дезинфектанттардан креолин, фенол жəне 1% жаңа сөндірілген əк 5
сағатта өлтіреді.
Індеттік деректер. Бруцеллезге ірі қара малы, қой, ешкі, шошқа, марал,
қодас, буйвол, жылқы, түйе, ит, мысық, қоян, сайгак, түлкі, кемірушілер,
жабайы шошқа бейім. Əсіресе сиыр, қой, ешкі, шошқа солтүстік бұғысы
ауруға тез шалдығады. Олардың арасында бруцеллез індет түрінде өрбиді.
Түйе, жылқы, қодас, буйвол, сияқты жануарлар арасында ауру бəсеңдеу
кездеседі; ит, мысық, қоян, сайгак, түлкіде шектеулі немесе спорадия түрінде
кездесіп отырады. Бұл аурудың табиғи ошағы болмайды.
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Ауру қоздырушысының бастауына бруцеллезбен ауырған малдар
жатады, əсіресе клиникалық белгілері айқын байқалған кезде өте қауіпті
келеді. Ауру жануарлар іш тастағанда тастанды төлімен немесе бұзаулағанда
қағанақ суымен, шуымен, жəне жыныс жоларынан аққан сорамен, сүт, нəжіс,
несеппен ауру қоздырушысын аса көп мөлшерде бөліп шығарады. Ауру
сиырлар сүтпен 7-9 жылға дейін, қой мен ешкі 2 жылға дейін бруцеллаларды
бөліп тұрады. Жас төлге бруцеллез негізінен алиментарлық жолмен енесінің
сүті арқылы, ал сақа жануарларға алиментарлық жəне шағылысқанда жанасу
арқылы жұғады.
Өтуі жəне белгілері. Аурудың жасырын кезеңі 15-30 күнге созылады.
Аурулардың арасында буаз малдар болмаса ауру байқаусыз өтеді.
Бруцеллездің негізгі клиникикалық белгісі - буаздықтың екінші жартысында
байқалатын іш тастау. Іш тастаудың алдында буаз малдың сарпай жиектері
мен желіні ісінеді, қынаптан иіссіз қызыл-сары кілегейлі сорап ағады. Сиыр
негізінен 5-8 айлығында, қой мен ешкі 3-5 айлығында, мегежін буаздықтың
кез-келген бөлігінде, ит 40-50 күн болғанда іш тастайды. Сиыр мен қойда
екінші қайта іш тастаудың қайталануы сирек кездеседі, ал мегежінде бірнеше
рет қайталануы мүмкін. Іш тастаған малда шу түспеу, бастапқыда кілегейлііріңді, соңынан іріңді-фибринді эндометрит дамиды. Кейбір жануарларда
эндометритке
қабаттаса
желінсау,
аналық бездің, фаллоций (жатыр)
түтіктерінің қабынуы, артрит пен бурсит,
гигрома жəне тендовагинит,
еркек
малдарда орхит жəне эпидидимит (ені
ісініп, кейде шектен тыс ұлғайып кетеді)
кездеседі.
Жануарлардың
жыныс
мүшелерімен
бірге
ағзалары
да
зақымданады
Жыныс
жолдарының
зақымдануынан жануардың жыныстық
қабілеті нашарлап, бедеулік пайда болуы
34 сурет. Бруцеллез ауруының
мүмкін.
клиникалық белгілері.
Паталогоанатомиялық өзгерістер. Іш тастаған малдың қағанағы
қабынып, оның бетіне фибрин ірімтіктері мен ірің жинақталады, жатыры,
бүйректері, көкбауыры ісінеді, бауырында абсцесса байқалуы мүмкін. Іш
тастаған аналықтарда іріңді-өліеттенген эндометрит, интерстициальдық
желінсау, буындар мен бурсалар зақымданса-олардың қабықтарының
қалыңдауын, қуыстарда сірілі-фибриноздық экссудатты байқауға болады.
Еркер малда іріңдеген өліетті орхит кездеседі.
Тастанды төлдің тері асты шелі жалқақтанып, кіндігі ісінеді. Көкірек пен
құрсақ қуыстарында фибрин ірімтіктері бар қызыл-қоңыр түсті сұйықтық
жиналып, сірі жəне кілегейлі қабықтары қанталайды. Ішек қарынның
кілегейлі қабығы мен өкпесі сыздана қабынады, ал бауырында өліеттенген
қабыну процестері байқалады.
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Гистологиялық тексеру кезінде əртүрлі мүшелер мен ағзаларда
өліеттенген ошақтар кездеседі. Оларды лимфоидты торша элементтері мен
гистиоциттерден құралған микрогранулемалар жəне бөлікше аралық ұлпада
полиморфтық торшалардан тұратын инфильтраттар кездеседі.
Балау.
Бруцеллезге
диагноз
бактериологиялық,
серологиялық
аллергиялық, эпизоотологиялық, клиникалық зерттеулер нəтижесінде
қойылады.
Серологиялық зерттеулер. Серологиялық реакциялар бруцеллезге малды
жалпылай тексеру жəне жүргізу үшін кеңінен қолданылады. Атап айтқанда:
агглютинация реакциясы (АР), комплементтерді байланыстыру реакциясы
(КБР), Розбенгал сынамасы (РБС), Кумбе реакциясы, конглютининдеуші
кешенді байланыстыру реакциясы (ККБР) немесе Сайдулдин реакциясы (СР)
жəне басқа серологиялық тестер қолданылады. Аллергиялық зерттеу
бруцеллездің соңғы даму сатысында нəтижелі деп есептеледі. Бұл үшін
бруцеллин аллергені пайдаланылады. Препаратты қой, ешкі жəне бұғыға
пальпебральды түрде астыңғы қабағының тері астына 0,5 мл мөлшерінде; ірі
қара жəне буйволға 1 мл енгізеді. Реакцияны 36-48 сағаттан кейін оқиды.
Аллерген енгізген жерде қабыну болса, онда реакция «оң» деп есептелінеді.
Бірақ аллергиялық əдістің сезімталдылығы серологиялық реакциялардан көп
төмен. Бруцеллезді анықтау үшін оны, малдың іш тастауына əкеп
соқтыратын кампилобактериоз, трихоманоз, лептоспироз, жыныс мүшелерін
зақымдайтын аурулардан ажырату қажет.
Емі. Бруцеллезбен ауру мал емделмейді, оны союға тапсырады.
Иммунитет. Бруцеллезбен ауырған малда табиғи иммунитет
қалыптасады. Сиырда 4-5 жыл, қойда 2 жыл. Бруцеллезге қарсы иммунитет
торшалық факторларға негізделген. Жануардың қан сарысуындағы антидене,
оларды аурудан қорғамайды, олар тек малдың ауруға шалдыққанының
белгісі ретінде ғана бағаланады.
Сақтандыру жəне күресу жолдары. Мал табындарын тек қана аурудан
таза шаруашылықтарда өсірілген жануарлардан құрайды. Сонымен қатар
түрлі топтағы малдарды жайылымда, суғарғанда, мал айдайтын жолдарда
жəне малдың басқа топталатын орындарында бір-бірімен араласуына жол
бермейді. Жоспарлы түрде бруцеллезге қарсы сақтық жəне балаулық
тексерулер жүргізіп отырады. Шаруашылыққа жаңадан əкелінген
жануарларды 30 күндік карантинге қояды жəне осы мезгілде оларды
серологиялық əдіспен бруцеллезге тексереді. АР жəне КБР бойынша ауруды
теріске шығаратын нəтижелер алғаннан кейін ғана жəне аурудың клиникалық
белгілері жоқ болса, оларды жалпы табынға қосады. Мал іш тастаса, онда
тастандыны қанымен бірге лабораториялық зерттеуге жібереді.
Жануарларды бруцеллезден сақтандыру шараларының ішінде,
вакцинацияға белгілі орын беріледі. Қазақстанда бруцеллезге қарсы бірнеше
вакцина қолданылады. Br.avortus 19 штамм вакцинасы ірі қара малына
зиянсыз. 4-9 айлық егілген бұзауларда 5 жылға созылатын иммунитет
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түзіледі. Бірақ вакцинацияланған, əсіресе ірі қара малдардың қанындағы
антиденелердің бар болуы, иммунделген табындардағы малдарға бруцеллезге
диагноз
қоюды
қиындатады.
Бұл
вакцинамен
аурудан
таза
шаруашылықтардағы малдарды егеді.
Қазіргі кезде Қазақстанда бруцеллезге қарсы ірі қараны – Br.avortus 19
жəне 82 штамдардан даярланған вакциналармен, ал қойды 19- штамм жəне
Pev-1 вакциналарымен егеді. Малды вакцинамен 4 айлық жəне одан
үлкенірек кезінде жəне ұрықтандырудан 2 ай бұрын егеді.
Бруцеллез шыққан шаруашылыққа карантин қойылып, сауықтыру
шараларының жоспары қарастырылады. Бруцеллезге тəн клиникалық
белгілері жəне малдың басы қатаң түрде есепке алынады. Мал өнімдерін
кешенді түрде зарарсыздандыру (сүтті пастеризациялау), ағымды
дезинфекция жəне арнайы шаралар жүргізіледі.
Аурудың таралуына жəне қаржы жағдайына байланысты бруцеллезден
таза емес пункттерді сауықтыру 3 жолмен жүргізіледі:
1. Жануарларды систематикалық, диагностикалық зерттейді, табыннан
ауру малдарды бөледі жəне оларды етке тапсырады. Аурудан таза емес
табынның малдарын қатарынан 15-30 күн сайын екі рет теріс нəтиже алғанға
дейін серологиялық əдіспен тексереді. Ауруды екі рет теріске шығаратын
нəтиже алған соң табынды 3-6 айға бақылауға қойып, бұл уақытта екі рет
əрбір 3 ай сайын бруцеллезге тексереді.
2. Таза емес табынның малдарын толық ауыстыру кезекті шаралармен
қатар жүргізіледі. Ферманың аумақтарын тазартады, мезгілді уақытысында
қораларды, құрал-саймандарды жəне қондырғыларды дезинфекциялайды.
Ауру жіті өткен кезде немесе бруцеллезбен зақымданған малдар аса көп
болса, онда табындағы малдар төлдерімен қоса етке тапсырылады. Ұрғашы
малды тек қана жасанды жолмен ұрықтандырады.
3. Бруцеллезден сəтсіз табынды сауықтыру жүйелі түрде жүргізіледі, ол
диагностикалық тексеру, ауру малды табыннан бөліп алу жəне оларды сою,
ал аурудан таза қалған малды бруцеллезге вакцинациялау арқылы
жүргізіледі.
Бақылау сұрақтары:
Бруцеллездің қоздырушысы жəне төзімділігі.
Індеттік деректері мен клиникалық белгілері.
Мал өнімдеріндегі бруцеллалардың сақталыну ұзақтылығы.
Диагностикалық зерттеулер.
Иммунитет.
Бруцеллезден сақтандыру жəне аурумен күресу шаралары.
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10.1.5. Аусыл
Аусыл – Ящур - Apthae epizooticae – қызбумен жəне ауыз қуысының
кілегейлі қабығында, желіннің терісінде жəне тұяқтың арасындағы қуыста
күлдіреуік пайда болуымен сипатталатын аша тұяқты малдардың аса жіті
өтетін жұғымтал жұқпалы вирусті ауруы. Соңғы жылдары ауру Қазақстанда
жиі кездеседі.
Қоздырушысы – Aphtovirus – РНҚ-лы, риновирустар туыстығына,
Picornaviridae тұқымдастығына жататын вирус. Вирустың антигендік құрамы
өте күрделі. Антигедік қасиеті бойынша жеті серологиялық түрлері белгілі:
О,А,С, Сат-1, Сат-2, Сат-3 жəне Азия-1.
Төзімділігі. Малдан сыдырылып түскен үлдіреуіктің қабығында
вирустың төзімділігі едəуір жоғары болады. Таулы жайылымда, келесі
жайылым мезгіліне дейін сақталады; ағынды суда қыста - 103 күнге дейін,
жазда - 21 күн, күзде - 49 күнге дейін сақталады. Малдың үстінгі жабынды
жүнінде 50 күн, сыртқы киімде 100 күн, қорада 70 күнге дейін сақталады.
Сүтте аусылдың вирусы 65 оС - 30 минутта, 70 оС -15 минутта, 80 оС -100 оС
бірнеше секундта белсенділігін жояды. Сойылған жануардың етінде вирус ет
бабына жетілу процесі кезінде түзілетін сүт қышқылының əсерінен тез өледі.
Тұздалған жəне ысталған өнімдерде вирус 50 күнге дейін сақталуы мүмкін.
Дезинфекциялық препараттардың ішіндегі ең тиімділері: 2 % формальдегид
жəне 1-2 % күйдіргіш натрий ерітінділері 10-30 минутта өлтіреді.
Індеттік деректер. Аша тұяқты үй жəне жабайы жануарының барлық
түрі аусылға бейімді. Ең сезімтал жануарларға сиыр мен шошқа жатады. Кей
жағдайда, ауру малды бағып күткен кезде, аусылмен адам да ауырады. Жас
малдар, ересек жануарларға қарағанда өте бейімді оларда ауру ауыр түрде
өтеді.
Аусыл қоздырушысының бастауы – ауырған жануарлар, оның ішінде
аурудың жасырын кезеңіндегі жəне вирус тасымалдаушы мал. Ауру
жануарлар вирусты сыртқы ортаға сүт, сілекей, нəжіс жəне несеп арқылы
бөліп шығарады. Бұның нəтижесінде мал өнімдері, жем-шөп, су көздері,
күтім жабдықтары, жайылым, көлік-құралдары, шикізат мал өнімдерін
дайындайтын жəне өндіретін орындар вируспен ластанады.
Вирус сау малдың организміне жем-шөп жегенде, су, сүт ішкенде, ауру
малдардың сорабымен ластанған əр түрлі заттарды жалағанда ауыз
қуысының зақымданған кілегейлі қабығы, желін мен сирақтың зақымданған
терісі арқылы енеді, немесе ауру малмен бірге тұрғанда тыныс жолдары
арқылы, сірегірек – желіннің емшектері мен қынап арқылы енуі де мүмкін.
Өтуі жəне белгілері. Жасырын кезеңі 36 сағаттан бастап 7 күн, сирегірек
21 күнге дейін созылады. Клиникалық белгілерінің білінуі жануардың
физиологиялық қалпына, аусыл вирусына сезімталдылығына жəне вирустың
уыттылығына байланысты. Ауруға тəн белгілер ересек ірі қара малда айқын

121

байқалады да, басқа бейім жануарларда, əсіресе бұзау, қозы, торайда аурудың
белгілері өзіне тəн болмайды.
Аурудың бастапқы белгісі жануардың тəбеті төмендейді, денесінің
ыстығы 40,5 – 41,5 оС дейін көтеріледі. Бастапқы қызу көтерілу кезінде ауру
мал қатты қиналып, тынысы жиілейді, ауызының кілегей қабығы жəне
конъюнктивасы қызарады. Мал күйіс қайтаруын тоқтады, сүті қайтады жəне
жем-шөптен бас тартып, тұяқ көбесі домбыға бастайды. Мал зақымданған
аяғын баспауға тырысып, ақсаңдайды. Жануар басын төмен созып,
ыңырсиды, сілекей ағып, тісін шықырлатады. Мал шөпті сақтықпен
шайнайды да, ауырсынып жұтынады, қатты шөлдейді.
Ауру малдың дене қызуы 3 күннен кейін
қалпына түсіп, терінің жұқа жерлерінде
қызарған бөрткендер пайда болады. Ауыз
қуысын
ашыпқарағанда,
кілегейлі
қабықтарында күлдіреуіктер (афта) көрінеді.
Афталар домалақ немесе сопақша түрде болады
да, сұйыққа толып, сызданып тұрады, ал
саусақпен басқанда жарылып кетеді. Ұсақ
күлдіреуіктер езуде, ерін мен жақтың ішкі
бетінде, қызыл иекте, таңдайда болады. Кейбір
жағдайда конъюнктива, мүйіздің түбі, дененің
басқа да бөліктері зақымдануы мүмкін.
Механикалық əсерден (шөп жегенде, сауғанда,
сирағына əр түрлі заттар тигенде) афталар пайда
болғанынан 2-3 күннен кейін жарылады, ал
олардың орнында шеттері түзу емес жəне түбі
ашық қызыл түсті, формалары мен мөлшері əр
түрлі көлемді эрозиялар қалады. Мұндай
35-сурет. Аусылдың
эрозиялар тілдің бүкіл кілегейлі қабығында
клиникалық белгісі .
болады да ауыздан сыдырылған эпителий қабықтары мен қанның сілемдері
араласқан созылмалы сілекей ағады. Уақытылы ем көрсетілмеген жағдайда
ауыз қуысындағы ұлпалар өліеттеніп абсцессалар пайда болады. Тұяқ
күбірткеленіп түсіп қалуы мүмкін. Аусылдың қатерлі түрде өтуі əсіресе жас
төлде жиі кездеседі. Бұзаудың дене ыстығы көтеріліп, əлсізденіп, күйзеледі,
кейде гастроэнтерит, тахикардия жəне жүректің салдануы байқалады.
Көбінесе, ауру бұзау 12-30 сағат ішінде миокардиттің əсерінен өлімге
ұшырайды. Қойда аусыл сиырға қарағанда біршама бəсеңдеу өтеді. Қойдың
аяқтары, желіні, сирек ауыз қуысы зақымданады. Егер аусыл буаздықтың
аяғы мен қоздау мезгілінді дамыса, онда жаппай іш тастау мен жас туған
төлдің өлімі байқалады.
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36- сурет. Тұяқ арасының жəне тұяқтарының
зақымдануы.

37-сурет. Ауру сиырдың
тіліндегі уытты жаралар.

Шошқа аусылмен ауырғанда, талпақ танауында, жұмсақ тұяқ көбесінде,
тұяқтардың аралығында, емізетін мегежіннің желінінде афталар пайда
болады. Ауру шошқа ұзақ уақыт жатып
қалады, жорғалап тізесімен қимылдайды.
Ауру
кезінде
шошқалар
салмағын
айтарлықтай жоғалтады. Еметін торайлар
ауру енесімен бірге болса афталар пайда
болмайды, бірақ өте қатты ауырады, кейде
алғашқы 2-3 күннен кейін өліп қалады.
Паталогоанатомиялық өзгерістер. Өлексені
сойып қарағанда ауыз қуысы кілегей
қабығының,
тұяқтар
арасы
терісінің,
желіннің, алдыңғы қарын кілегей қабығының
күлдіреуіктерін
жəне
қызылшақаланған
38- сурет. Шошқаның
орындарды көруге болады. Жүрек қабында
танауындағы күлдіреуіктер
мен уытты жаралар.
топталған транссудат жиналып, миокардта
өліеттенген ақсары түсті нүктелер (жолбарыс терісі сипатты) кездеседі.
Балау. Аусылға диагноз клиникалық белгілер, лабораториялық
зерттеулер нəтижелері, індеттік тексеру мəліметтері негізінде қойылады.
Емі. Ауру жануарды жедел оқшаулайды, құнарлы жұмсақ азық жəне таза
сумен қаматамасыз етеді. Ауыз қуысын тұтқырлайтын жəне антисептикалық
препараттармен шайып жауып тұрады. Аяғының терісіндегі зақымданған
жерлерін тазалайды, желінін хирургиялық əдістермен өңдейді, сосын емдік
майлар, ауырғанын бəсеңдететін дəрілік заттар жəне антибиотиктер
қолданады. Керекті жағдайда ауру жануарға жүрек қызметін жақсартатын
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препараттар жəне тамырға глюкоза, хлорид кальций немесе хлорид натрий
енгізеді.
Иммунитет. Аусылдан ауырып айыққан жануарда, осы ауруды
тудырған вирустың түрі мен вариантына қарсы тұрақты иммунитет
қалыптасады. Иммунитеттің ұзақтығы 1 жылдан 4 -5 жылға дейін сақталады.
Қазіргі уақытта аусылға қарсы лапинденген моновалентті алюминий су
тотықты формолвакцинасы қолданылады. Оны вирусты 2-3 күндік көжектің
денесінде өсіру арқылы даярлайды. Сонымен қатар аусылдан
сақтандыру
мақсатында Қазақстанда (Франциямен бірге) өндірілетін, вирус ірі қара малы
тілінің эпителийінде Френкель əдісі
бойынша өсіріліп, алынатын
поливалентті гидроокисьалюминий формолвакцина қолданылады.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Аурудың таралу сатысына
байланысты, сақтандыру жəне сауықтыру шаралары түрлі бағыттарда
жүргізіледі. Яғни, аусылдан таза елдердің шекаралық табиғи шектеулері
болады жəне олар аурудан таза емес аудандардан алыс қашықтыққа бөлінеді
(АҚШ, Канада, Англия, Жапония, Австралия жəне т.б елдерде). Аурудан таза
емес фермада барлық ауру малды жəне ауруға күдікті бейім жануарды жою,
мұқиятты түрде дезинфекциялау жəне індет ошағын толық зарарсыздандыру
арқылы аусылмен күресу іске асырылады. Басқа елдерде, негізінен Европада
бұл шаралармен қоса ауруға бейім жануарларды вакцинациялайды.
Азия, Африка, Оңтүстік Америка елдерінде, соның қатарында біздің
елімізде бейім жануарларды аусылға қарсы егіп, шектеу-карантиндеу
кешенді ветеринариялық-санитариялық шаралармен бірге жүргізіледі, ал
ауру жəне ауырып жазылған малды жою өте сирек қолданылады.
Аусыл байқалған сəтте шаруашылыққа немесе елді мекенге карантин
қойылып, аусылдан қауіпті аумақты анықтайды. Ауданның, облыстың
шаруашылық бекеттеріне шектеу қойылады. Бұл шектеу бойынша малды
іріктеуге, сау малмен ауруды бірге жаюға, суаруға, оларды бір қорада
ұстауға тиым салынады. Мал жəне мал өнімдерін шетке шығаруға тиым
салынып, оларды дайындау мен пайдаланудың ерекше тəртібі белгіленеді.
Жеке жəне қоғамдық көліктің қозғалысына уақытша тиым салынуы мүмкін.
Айналып өтетін жерлер көрсетіліп, аурудан сəтсіз елді мекенге апаратын
барлық жолдар жабылады, көліктердің өтуіне тиым салынатын белгілер
қойылады. Тəуліктік күзет қойылады. Аурудың ошағына кірер жолға
параформалинді камерасы бар ветеринариялық-санитариялық бақылап
өткізуші бекет орнатылады.
Барлық ауру жануарларды оқшаулап, емдейді. Ауру мал тұрған қораны
күн сайын, басқаларын үш күнде бір рет 2 % күйдіргіш натрий немесе 2 %
формальдегид
ерітінділерінің
бірімен
дезинфекциялайды.
Аусыл
ошағындағы барлық клиникалық сау малдарды аусылға қарсы вакцинамен
егеді. Аусылдан сау өлкеде ең алғаш ауруға шалдыққан малдарды сол жердің
өзінде тиісті ветеринариялық-санитариялық ережелерді қатаң түрде сақтай
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отырып сояды. Етті шаруашылықтың өзінде пайдаланады, оны шикідей
шетке əкетуге тиым салынады.
Аусылдан таза емес елді мекендегі карантин ең соңғы ауыран мал
жазылғанан кейін 26 күн өткен соң, қорытынды дезинфекция жүргізіліп
карантин алынады. Карантин алынған соң да шектеу сақталынады. Шектеу
шаралары бойынша 12 ай бойы аусылмен ауырып жазылған малды жəне
ауруға қарсы иммунделген немесе ауру малмен бірге тұрғандарды аусылдан
таза шаруашылықтарға шығаруға тиым салынады. Ауырып жазылған
бұқаның шəуетін 3 айға дейін пайдалануға болмайды. Ауырған мал
жайылған жайылым 1 жылға дейін пайданылмайды. Шаруашылыққа аусылға
қарсы иммунделген малды ғана, егілгеннен соң 23 күн өткенде əкелуге
рұқсат етіледі.
Бақылау сұрақтары:
Аусыл вирусының ерекшелігі
Аусыл ауруының таралу жолдары.
Ірі қара малының, қойдың жəне шошқа аусылының белгілері.
Патологоанатомиляқ өзгерістер.
Иммунитет.
Сақтық шаралары мен аусылмен күресудің жолдары.
10.1.6. Құтырық
Құтырық – Бешенство- Rabies – жануардың барлық түріне қауіпті
жұқпалы ауру. Тістеу арқылы берілуімен жəне орталық жүйке жүйесінің
ауыр зақымдануы белгілерімен, жіті өтетіндігімен сипатталады.
Қоздырушысы – Rabies Lyssavirus – құрамында РНҚ-лы бар
рабдовирустар тұқымдастығының лиссавирустар туыстығына жатады. Ең
жоғарғы титрларда вирусты ауру малдың мойнынан, əсіресе аммондық
мүйізшелерден, үлкен мый сыңарынан, қарақұс жəне сопақ мыйдан табуға

39-сурет. Ми торшасындағы БабешаНегри денешігі
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40- сурет. Құтырықтағы жұлынмидың қабынуы.

болады. Жұлында жəне көз жасы бездерінде, сілекейде вирустің титрі
жоғары болады.
Төзімділігі. Құтырық вирусы 60 оС кезінде 10 минутта, 100 оС бірден
белсенділігін жояды, бірақ төменгі температураға төзімді жəне мұздалған
мыйда айлап сақталады, шіріген материалда 2-3 апта бойы өмір сүргіштігін
сақтайды. Вирус 2-3 % сілті, формалин, хлорамин ерітінділерінің əсерінен
жылдам өледі, бірақ фенолға салыстырмалы тұрақтылық көрсетеді.
Індеттік деректер. Құтырыққа үй жəне жабайы жылы қанды
жануарлардың барлық түрлері, сондай-ақ адамдар да бейім болады. Вирусқа
көбірек иттер қатарынан (түлкі, жанат тəрізді иттер, қасқыр, қорқау қасқыр),
сусар, кеміргіштердің кейбір түрі жəне мысықтар қатарынан жабайы аңдар
сезімтал келеді. Адам, ит, мүйізді мал, жылқы, шошқа бірқатар аса сезімтал
келеді. Құстардың бейімділігі төмен екендігі анықталған. Жас малдар ересек
малдарға қарағанда вирусқа көбірек сезімтал болады.
Қоздырушының көзі – вирусты сілекейімен сыртқа шығаратын жəне
қабу-тістеу арқылы тарататын ауру жануарлар. Құтырықтың негізгі
таратушылары мен вирустың қоры жабайы жəне үй ет қоректілері деп
саналады. Жабайы ет қоректілердің санының өзгеруіне жəне олардың жер
ауыстыруының белсенділігіне байланысты індеттің көтерілуінің белгілі бір
циклдігі анықталған. Аурудың шарықтау шегі бəрінен жиірек 2-3 жыл
аралатып білініп отырады. Аурудың қозуына күз жəне қыс, көктем мезгілінде
жиіленуімен білінетін маусымдылық тəн. Бұл сонымен қатар ауруды негізгі
таратушылардың (ең қауіптісі түлкі) биологиясына да байланысты. Қаңтар,
наурыз айларындағы шағылысу кезеңіне (түлкілердің ұйығу кезеңі), аталық
еркектерінің арасындағы міндетті түрдегі бəсекелестігі дəл келеді, ал күзде
тіршілік тұрағы үшін күресті өршітетін жетілген төлдердің орналасуы
басталады. Осыған сəйкес аурудың ұлғаюына соғатын залалдану мүмкіндігі
жоғарылайды.
Түлкі, жанат тəрізді иттердің, ақ түлкі, қорқау қасқыр, қасқырлар
арасында құтырық ауруы иттердің арасындағы сияқты талау арқылы
таралады. Эпизоотологиялық тізбекке кейде кіші жыртқыш аңдар (сусарлар,
аққұлақ (ласка), күзендер), жабайы шөп қоректілер мен талғаусыз қоректілер,
басқа да кеміргіштер араласады. Бірақ олар ауыл шаруашылығы малдары
сияқты, тіршілік ерекшеліктеріне қарай аурудың əрі қарай таралуына
белсенді араласа алмайды жəне инфекция қоздырушысы үшін «тұйыққа
тірелу» болып қалады.
Өтуі жəне белгілері. Жасырын кезеңі бірнеше күннен бірнеше айға
дейін, бірақ бəрінен көбірек 3-6 аптаға созылады. Оның ұзықтығы тістелген
жерге, жараға енген вирустың концентрациясына, уыттылығына, тістелген
малдың төзімділік дəрежесіне байланысты.Əдетте құтырық өршіген немесе
бəсең түрде білінеді. Өршіген құтырықтың 3 кезеңі болады: енжарлық біліне бастаған қозу, көтерілген жəне дел-сал. Енжарлық кезең 3 күнге
созылады.
126

41- сурет. Құтырықпен ауырған ит.

42-сурет. Құтырықпен ауырған сиыр.

Ит қараңғы жерге тығыла береді, иесін тыңдамайды немесе өте мейірімді
болады. Біртіндеп мазасыздық пен ашушаңдық ұлғаяды, дыбыстан қорқады,
таныс заттарды көргенде үреді. Тəбеті қалыптан бұзылады. Кезеңнің соңында
жұтқыншақ еттерінің салдануынан жұтыну қиындайды. Ит бір нəрсемен
қақалған сияқты болып көрінеді (өңеш немесе жұтқыншақтың бітеліп
қалуынан ажырата білу керек).
Аурудың қозу кезеңі 3-4 күнге созылады, сілекейі ағып, қырылдап үру
пайда болады, кейде ұлиды. Агрессивтілігі күшейеді, қорқуды білмейді,
кездескен мал мен адамды қабады. Шынжырын кеміреді, байлаудан
босанғысы келіп, қашып кетуге əрекеттенеді. Құтырған ит тəулік ішінде
ондаған шақырым қашықтыққа жүгіріп, жолындағы кездескен мал мен
адамға шабуыл жасайды. Əлсізденген ит жатып қалады. Аурудың үшінші,
дел-сал кезеңі басталады.
Дел-сал кезең 3-4 күнге созылады. Біртіндеп бұлшық еттері
жансызданып салданады, осының нəтижесінде дыбысы біржола өшіп
(афония), төменгі жағы салбырап, көзі қыли болып шапыраштанады. Артқы
аяқтарының (ит артқы аяғын сүйретіп қимылдайды), одан соң тұла бойы,
алдыңғы аяқтарының бұлшық еттері салданып, ит қимылсыз қалады.
Аурудың жапы ұзақтығы 8-11 күнге созылады, кейде ит 3-4 күн ішінде өліп
қалады.
Құтырықтың бəсең (салданған) түрі аурудың итке, түлкіден жұққан
кезінде жиі байқалады. Көтерілу əлсіз түрде білінеді, жануардың жұтынуы
қиындайды, сілекейі ағады. Төменгі жағы салбырап, аяқ пен тұла бойы
бұлшық еттері тез арада салданып, 2-4 күн ішінде өліп қалады.
Балау. Алдын ала диагноз індеттік жəне клиникалық белгілері бойынша
қойылады. Диагнозды дəлелдеу үшін лабораторияға ұсақ малдың өлексесін
немесе басын, ал ірі малдың басын қос қабат полиэтилендік қаптармен темір
контейнерге немесе су өткізбейтін ыдысқа салып, ал миды (жаңадан алынған
немесе 30-50 % глицеринмен консервіленген) жабылған банкіге салып,
жəшікпен жеткізеді. Зертханада миды микроскоппен қарап, Бабеш-Негри
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денешіктерін іздейді. Олар табылмаған жағдайда құтырыққа тексеру
тоқтатылмайды. Құтырық антигенін табу үшін диффузиялық преципитация
реакциясы (ДПР) жүргізіледі. Бұл реакциямен шіріген миды да зерттеуге
болады. Сонымен қатар флуоресценциялаушы антиденелер тəсілі (ФАТ)
қолданады. Бұл тəсіл оң нəтиже берген жағдайда, жас мидан немесе көздің
қасаң қабағынан алынған антирабикалық сарысумен өңделген жəне
флуоресценциялаушы бояумен таңбаланбаған таңба – жағындыдан
люминисценттік микроскоп арқылы сəулеленетін жасылдау гранулалар
көрінеді.
Ем жүргізілмейді. Ауырған малды жедел жояды. Оны ұзақ уақыт ұстау
адамның ауыру қаупін тудырады.
Иммунитет. Ауыл шаруашылығы малынын, ит жəне мысықты
құтырықтан сақтандыру үшін 2000 жылдан бері құтырыққа қарсы
культуральдік (өсінділік) вакцина (Қазақстан-Франция) қолданылады, бұрын
ұлпа вакцинасы АЗВИ қолданылған.
Сақтық жəне күресу шаралары. Құтырықтың міндетті нəтижелі түрдегі
сақтық шаралары - ит пен мысықты асырау тəртібін сақтау жəне иесіз жүрген
жануарларды жою. Иттер жыл сайын егіліп, егілмеген иттерді аң аулауға,
күзетке жəне фермаларды, табындарды, отарларды қорғауға пайдалануға
тиым салынады.
Малдарды отарлап бағу дамыған жəне жайылымдық мал шаруашылығы
аудандарында ірі қара малына, қойларға сақтандыру вакцинациясын
жүргізеді.
Құтырық ауруы шыққан жағдайда сол елді мекен, жайылым, ормантоғай, немесе басқа табиғи қорық аурудан сау емес деп хабарланады. Итті
сыртқа алып шығуға, ит көрмесін ұйымдастыруға жəне ит пен мысықты
басқа жаққа əкетуге, жабайы ет қоректілерді аулауға жəне басқа жаққа
əкетуге тиым салынады. Жедел түрде барлық жануарларды тексеріп, қайта
тіркеуге алады, оларды ұстап-бағу тəртібін бақылау үшін аурудан сəтсіз елді
мекенде үй басы бойынша аралап шығуды ұйымдастырады.
Ауру байқалған барлық жануарларды тез арада жояды. Олардың
өлекселерін қазіргі ережелерге сəйкес өртейді немесе утильдейді. Адамды
қапқан ит жəне тістеген мысықтан басқа ауруға күдік туғызатын жануарды да
жояды. Оларды оқшаулап, 10 күн бойы ветеринариялық бақылауда ұстайды.
Егер осы уақыттың ішінде құтырықтың белгілері байқалмаған болса, онда
қапқан мезетте иттің сілекейінде вирустың болмағаны. Ауру жануарлар
тұрған қораларды дезинфекциялайды.
Бақылау сұрақтары:
Құтырық вирусының ерекшелігі
Құтырықтың таралу жолдары
Құтырықтың өтуі жəне клиникалық белгілері
Құтырықты балау
Сақтық жəне күресу шаралары
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10.1.7. Ауески ауруы
Ауески ауруы - Болезнь Ауески - Morvus Aujeszkyі – орталық жүйке
жүйесінің зақымдануы мен, өкпенің қабыну белгілері жəне делбелікпен
сипатталатын жұқпалы ауру. Шошқа, қара күзен жəне бұлғыннан басқа
жануардың барлық түріндегі аурудың сипатты белгісінің бірі дененің қышуы,
тырналап қасыну болып саналады. Ауру Қазақстанда шошқа жəне аң
шаруашылықтарында кездеседі.
Қоздырушысы – Suid (alpha) herpesvirus 1 – құрамында ДНҚ-сы бар
герпес вирустар тұқымдастығына жататын, торшаның ядросында көбейетін
вирус. Қоздырушы барлық ауылшаруашылық малдары, терісі бағалы аңдар,
жабайы жануарлар мен кемірушілер үшін зардапты. Вирус шөпте, дəнде
жемде, көңде, суда, төсеніште күз-қыс айларында 21-60 күн бойы, көктемде 35 күн жəне жазда 20 күнге дейін тіршілігін сақтайды. Топырақтың жоғарғы
қабатында 2-5 күнде, үйілген шөпте 18-26 күннен кейін өледі. Шіріген
өлекседе вирус 10-28 күн бойы белсенділігін сақтайды, кеуіп қалған
тышқанның өлексесінде 175 күн сақталады. Вирус сілтілер мен қышқылдарға
төзімсіз келеді. 3 % күйдіргіш натрий жəне 1 % формальдегид ерітінділері, 20
% жаңадан сөндірілген əктің шала ертіндісі 5-20 минутта өлтіреді.
Індеттік деректер. Табиғи жағдайда ауруға шошқа, ит, мысық жəне
синантропты кемірушілер жиі, ал терісі бағалы аңдар, тақтұяқтылар мен
маймылдар өте сирек шалдығады.
Індет қоздырушысының қоры болып вирусті мұрыннан, көздерінен жəне
қынаптан бөлінетін ағындыларымен, несеп жəне сүтпен бөлінетін ауру
малдар болып табылады. Шошқа мен синантропты кемірушілердің вирусқа
сезімталдығы төмен, олардың кейбірі жазылып кетеді де, бірақ ұзақ уақыт
бойы вирусты алып жүрушілер болып саналады (шошқа 2,5 жылға дейін
жəне одан да жоғары уақыт), сондықтан да сау емес шошқа
шаруашылығында Ауески ауруы стационарлық түрде қалыптасуы мүмкін.
Қоздырушының берілу факторына өлексе, сойылған малдың шикізаты мен
ластанған төсеніш, топырақ, көң жатады. Қоздырушының таралуына жəне
сақталуына індеттік маңыздысы тышқандар мен көртышқандар, олардың
арасында ауру эпизоотия түрінде байқалады. Табиғи жағдайда олар Ауески
ауруы вирусының негізгі қоры болып табылады.
Ет қоректі жануарлар мен шошқа негізінен залалданған кемірушілерді
жəне олардың өлекселерін жеу арқылы, ауру малдың зарарымен ластанған
төсеніш, жем-шөп, су, сонымен қатар залалданған сойыстың қалдықтарын
жегенде ауруды алиментарлық жолмен жұқтырады. Емуші торайлар
негізінен ауру шешелерінің сүті арқылы зақымданады.
Өтуі жəне белгілері. Аурудың жасырын кезеңі көптеген жағдайларда
1-8 күнге созылады. Ересек шошқаның дене қызуы көтеріледі, жабырқау
тартып, тəбеті бұзылады, кейде құсады. Осы аталған белгілермен қоса,
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43-сурет. Ауру шошқалар.
44- сурет. Ауру бұзаудағы белгілері.
мұрнынан сора ағып, түшкірік пен жөтел, айналшақтап теңселіп жүру
сілекей ағу, аяғы, жұтқыншағы мен көмейі салдану байқалады. Жануар
есенгіреген күйінде өліп қалады. Мегежіндердің сүті қайтып, жаппай іш
тастау байқалады немесе өлі туады. Емуші жəне енесінен бөлінген торайлар
қатты ауырады. Оларда ауру жіті өтеді.
Аурудың септикалық, эпилептикалық, оглумо тəріздес жəне аралас
түрлерін ажыратады.
Шошқадан басқа барлық жануарларда вирустың нейротроптылығының
басымдылығының əсерінен, орталық жүйке жүйесінің бұзылуы, қозуы,
мазасыздануы, дірілдеуі, салдануы негізгі клиникалық белгілері болып
табылады. Ірі қара малында ауру өте
ауыр өтеді де, əрқашан да өліммен
аяқталды.
Бастапқы кезінде дене
о
қызуы 42 С дейін көтеріледі, күйіс
қайтаруы тоқтайды, көбінесе бас
жағы қатты қышынады.
Емі. Өзіне тəн емдік препарат ретінде
Ауески ауруына қарсы гипериммунді
сарысу мен иммунді глобулин
қолданылады,
ал
сақтандыру
мақсатында екінші микрофлорадан
қозған
антибиотик
жəне
витаминдермен емдейді.
45- сурет. Ауру қойдағы белгілері.
Иммунитет. Ауырып жазылған малдарда ұзақ уақытқа созылатын тұрақты
иммунитет қалыптасады. Қазіргі кезде ауыл шаруашылық малдарын белсенді
иммундеуге шошқаның, ірі қара малы мен қойдың Ауески ауруына қарсы
құрғақ культуральді ВГНКИ (Ресей) вирус-вакцинасын қолданылады.
Аурудан таза емес шаруашылықта шошқаларды 2 күндігінен, ал ауруға
қауіптілерді 15-20 күндігінен бастап, арасына 20-25 күн салып екі рет
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вакциналайды. Иммунитет бірінші егуден кейін 5-7 күннен соң пайда болып,
1,5 жылға созылады.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Үй жəне жабайы жануарға (оның
ішінде кемірушілердің көбеюі) жоспарлы эпизоотологиялық бақылау, əсіресе
шошқа шаруашылығында жүргізіледі. Аурудың енуін болдырмау үшін жемшөпті тек қана таза шаруашылықтан алуға болады.
Ауру шыққан жағдайда сау емес шаруашылыққа карантин қойылады.
Малды əкелу жəне əкету, шошқаларды топтастыру, шағылыстыру, өлшеу,
таңбалау, жалпы тамақтандыруға тиым салынады. Аурудың таралуын
тоқтататын ағымды дезинфекция, дератизация жəне басқа да шаралар
жүргізіледі.
Аурудан сау емес шаруашылықтың малдарын клиникалық тексеруден
өткізіп жəне таңдап дене қызуын өлшейді. Ауру мен ауруға күдікті малды
оқшаулайды жəне оларды глобулинмен, аурудың белгілерін жоятын
препараттармен, антибиотиктермен (екінші індетті болдырмау үшін) емдейді.
Клиникалық сау малдарды жедел түрде вакцинациялайды. Оқшауланған
малдар тұрған жерлерді күнде, ал аурудан сау мал тұрған қораны апта сайын
дезинфекцилайды. Көң мен төсеніштерді биотермикалық жолмен, ал
қоймалжың нəжісті хлорлы əкпен (12 кг/м3) зарарсыздандырады. Лажсыз
сойылған шошқалардың еттерін қайнату арқылы зарарсыздандырады. Өлген
малдың терісін түсіруге болмайды, оларды күйдіреді немесе қайнаған су
құяды. Өлекселерді өртейді немесе утильдейді.
Шаруашылықтан карантинді ауру тоқтағаннан кейін немесе ауырған
малдарды бөліп алғаннан кейін, жалпы толық кешенді жəне арнайы
сауықтандыру шараларын жүргізгеннен кейін 1 айдан соң (аң
шаруашылығынан 15 күннен соң) алады.
Бақылау сұрақтары:
Ауески ауруының қоздырушысы.
Аурудың індеттік деректері
Ауески ауруының өтуі мен белгілері.
Аурудың емі жəне иммунитетің қалыптасуы.
Сақтандыру жəне күресу шаралары.
10.1.8. Лептоспироз
Лептоспироз – Лептоспироз- Leptospirosis – малдың дене қызуы
көтеріліп, несепте қан мен гемоглобулин болуы, кілегейлі қабықтар мен
терінің сарғаюы жəне өліеттенуі, ішек-қарынның қимылы нашарлап, буаз
малдың іш тастауы немесе төлді шалажансар тууы арқылы сипатталатын
табиғи ошақты жұқпалы ауру.
Қоздырушысы – Spirochetalis (спирохета) қатарының Leptospira
туыстығына (leptos – майда, speira – грек тілінде серіппе деген сөз) жатады.
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Leptospira туыстығына екі түрі енеді, паразит – L. Іnterogans жəне сапрофит
L. biflexa.
Барлық лептоспиралар морфологиялық
жағынан бірдей: оларды микроскоп арқылы
күңгірт сəуле астында қараңғыда қарағанда
бір ұшы немесе екі жағы бірдей иіліп тұрады.
Өте белсенді қозғалады, жіңішке (7-14 х 0,6–
0,15 мкм) күміс жіпшелер секілді болады.
Қазақстанда ауыл шаруашылығы малдарынан
зардапты лептоспиралардың 7 серотоптары
бөлінген.
Төзімділігі. Ірі қара малдың, шошқаның
жəне кемірушілердің несебінде 4 сағаттан 6 7 күнге дейін, бүйрегінде 12 сағаттан 12 күнге
дейін, шошқаның тастанды төлінде – бірнеше
46- сурет. Лептоспиралар.
күн, ет-сүтте 8 - 24 сағат, тоңазытылған шəуетте 1-3 жыл (бақылау мерзімі
бойынша), жинақталған суда 10 күнге дейін, көл мен өзен суларында 200
күнге дейін, нəжіс қоймалжыңында 24 сағат, ылғалды топырақта 43-279
күнге дейін тіршілік етеді, бірақ құрғақ топырақта тез (30 минуттан 12 сағат
ішінде) өледі. Лептоспиралар физикалық жəне химиялық факторлардың
əсеріне төзімсіз келеді. 76-96 оС қыздыру бірден, күн сəулесі мен кептіру 2
сағатта өлтіреді. Құрамында 0,25 % белсенді хлоры бар ерітінді жəне 5 %
карбол қышқылы, 0,25 % формальдегид жəне 0,1 % тұз қышқылы ерітінділері
лептоспираларды 5 минутта, ал 1 % натрий күйдіргіш ерітіндісі бірденнен
жояды.
Індеттік деректер. Бұл ауруға жылқы, қой мен ешкі, буйвол жəне терісі
бағалы аңдар, ит, түлкі, қарсақ жəне түрлі кемірушілер бейім болады. Табиғи
жағдайда лептоспирозбен шошқа жəне сиыр жиі ауырады. Лептоспирозбен
адам да ауырады. Адам бұл ауруға бейім болғанымен, оның қоздырушысын
ары қарай таратушы болып есептелмейді.
Лептоспирозбен кез-келген жастағы жануар ауырады, бірақ жас төл
ересек жануарға қарағанда ерекше сезімтал келеді. Шошқа лептоспирозының
негізгі қоздырушылары: L.pomona жəне L.tarassovi; сиырда - L.hebdomadis,
L.pomona, L.grippotyphosa жəне L.tarassovi; қой мен ешкіде - L.grippotурhosa,
L.pomona, L.tarassovi жəне L.hebdomadis болып табылады.
Əсіресе клиникалық белгілері білінбей лептоспиралар алып жүруші
жануарлар індеттік жəне эпидемиологиялық ерекше қауіптілік туғызады.
Аурудан сау емес фермаларда лептоспироз алып жүруші сиыр мен
қойдың саны 14-20 %-ға, шошқаның арасында 30-80 %-ға жетеді. Лептоспира
алып жүру мерзімі сиырда 6 айға, қой мен ешкіде 9 айға, түлкіде - 514 күнге
дейін созылады. Кемірушілер өмір бойы лептоспиралар алып жүрушілер
болып табылады.
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Лептоспирозбен жануарлар табиғи ошақты аймақтан су ішкенде,
кемірушілер өлекселерді жеген кезде залалданады. Сиыр мен қой, көбінесе
шошқада құрсақтық залалдану да кездеседі.
Өтуі мен белгілері. Лептоспироз жіті (тез арада өтетін), жітіден төмен
жəне созылмалы түрлерде өтеді. Аурудың жасырын кезеңі 3-5 күннен 14-20
күнге дейін созылады. Лептоспироздың тез арада өтуі кезінде малдың
кенеттен дене қызуы көтеріледі, бірденнен əлсіздік байқалады, демалысы
жиілейді. Кейбір жағдайда кілегей қабықтары сарғыштанып, несепте
гемоглобин мен қан байқалады. Тұншығу (асфиксия) байқалған жағдайда,
əдетте мал 12-24 сағаттан кейін өлімге ұшырайды.

47- сурет. Лептоспироздың созылмалы түріндегі терінің өліеттенуі

48-сурет. Лептоспироздағы:
алқым, бас терісінің өліеттенуі

ауқа,

Аурудың жіті түрі көбінесе 2 апталық 1,5 жасқа дейінгі төлдерде
байқалады жəне жануардың дене қызуы 41-41,5 оС-қа дейін көтеріледі, мал
азықтан бас тартады, күйіс қайтаруы тоқтайды, жүдеп əлсізденеді жəне
атаксия пайда болады. Делбенің соңғы кезеңінде (əдетте 4-6 күннен кейін)
терісі, коньюктивасы, ауыз қуысы, қынап, кілегей қабықтары сарғыштанады.
Малдың несеп бөлуі қиындайды немесе өте аз мөлшерде шығады, түсі
қызғылт-қоңыр немесе қоңыр болады. Буаз жануар, əсіресе буаздықтың
екінші жартысында іш тастауы байқалады. Сиырдың тері түктері ұйысып,
түссіз болып келеді жəне сүті кемиді, кейде мүлдем тоқтайды, сүт сары түсті
болады. Аурудың бастапқы кезінде, бірнеше күнінен кейін ұрт пен тілдің
кілегей қабықтарында, сонымен қатар арқа, құлақ, мойнын, құйрық, ернінің
терісінде өліеттенген бөліктер пайда болады. Аурудың жіті өту ұзықтығы 310 күнге созылады. Емдік жəрдем көрсетілмеген жағдайда малдың өлімі 5070 %-ға дейін жетеді.
Лептоспироздің жітіден төмен өтуі көбінесе жіті түріндегі сияқты
белгілермен сипатталады, бірақ бəсең білініп жəне өте жай түрде дамиды.
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Ауру ұзақ уақытқа (3 аптаға дейін) созылады, кейбір кезде малдар сауығып
кетеді.
Лептоспироздың созылмалы түрі сирек кездеседі. Жануардың біртіндеп
арықтауымен, кілегей қабықтарының бозаруымен, өліеттенуімен, шап
сөлінің түйіндерінің ұлғаюымен, əлсін-əлсін қысқа уақыт бойы дене
қызуының көтерілуімен жəне бір мезгілде қанды қоңыр түсті несептің
бөлінуімен сипатталады.
Патологоанатомиялық өзгерістер жануарлардың əр түліктерінде
негізінен ұқсас келеді де, денесінің сарғаюы жəне қан аздылық,
геморрагиялық диатез, тері мен кілегей қабықтарының өліеттенуі,
үлпершекті ағзалардың дегенеративті қабынуы сияқты өзгерістермен
сипатталады.
Диагноз.
Бактериологиялық
балау
зерттелетін
материалдан
иммунофлуоресценция əдісімен, немесе боялған жағындыда микроскоп
арқылы лептоспираларды көру, немесе осы материалдан арнайы қоректік
ортада олардың өсінін бөліп жəне зертханалық жануарларға жұқтырып,
биосынама қою арқылы жүргізіледі.
Лептоспирозды серологиялық балау əдісі жануардың қан сарысуында
өзіне тəн антиденелерді микроагглютинация реакциясы (МАР) бойынша
анықтауға негізделген.
Иммунитет. Лептоспирозбен ауырып жазылған малда алғашқыда
стерильді емес, соңынан стерильді (лептоспираларды алып жүрушіліктің
соңғы кезеңдерінде) жоғарғы өзіне тəн берік жəне ұзақ мерзімге созылатын
иммунитет қалыптасады.
Жануарларды белсенді иммундеу үшін Қазақстанда өндірілетін малдың
лептоспирозына қарсы поливалентті вакцина қолданылады. Бұл вакцинаны
лептоспироздан таза емес бордақылау жəне қауіпті шаруашылықтарда
жануарды сақтандыру мақсатында қолданады.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Лептоспирозды болдырмау үшін,
мал тұқымын асылдандыру жəне дамыту мақсатында жануарларды тек қана
аурудан таза шаруашылықтардан əкелуге рұқсат етіледі. Шаруашылыққа
басқа жақтан түскен жануарларды 30 күн бойы карантинде ұстап,
лептоспирозға МАР, АР арқылы тексеріледі. Малдың іш тастауы, төлді шала
тууы, ауруға шалдығуы жəне өлген малдар есепке алынып, себебі анықталып
отырылады. Лептоспирозға күдік байқалған жағдайда, патологиялық
материал алынып, зертханаға жіберіледі.
Лептоспирозға диагноз қойылған жағдайда, шаруашылыққа шектеу
қойылады, соның негізінде жануарларды əкелуге (əкетуге) тиым салынады,
ветеринариялық мамандарының рұқсатынсыз малдарды топтауға, лажсыз
өлген малдың өнімдерін сатуға, ашық су көздерінен малды суаруға, сау
малды лептоспирозбен ауырған мал жайылған жайылымға жаюға болмайды.
Егер бұндай жайылымның топырағы құрғақ болса, күннің жылы кезінде 7
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күн өткізіп барып пайдаланады. Ал топырақ дымқыл болса, ондай жерге тек
вакциналанған жануарды ғана жаяды. .
Аурудан сау емес шаруашылықта ағымды дезинфекцияны əрбір ауру
мал бөлінген сайын жүргізіп отырады, аурудың шығуы тоқтағаннан кейін
əрбір 10 күн сайын шектеу алынғанға дейін жүргізеді. Дезинфекция үшін 2
% күкірт-карбол қоспасының ыстық ерітіндісі, 2 % белсенді хлоры бар əк
тұнбасы жəне 5 % фенолды креолин эмульсиясы жəне т.б. дезинфектанттар
қолданылады. Ауру жəне ауруға қауіпті жануарларды оқшаулап, диагнозын
анықтайды жəне емдейді, клиникалық сау малды вакциналайды.
Шаруашылықтан шектеу шарасы жануарларды союға тапсырғаннан соң,
тазарту жұмыстары, санитариялық жөндеу жəне ақырғы дезинфекция
жүргізілгеннен кейін ғана алынады.
Бақылау сұрақтары:
Лептоспироздың қоздырушысы жəне оның төзімділігі.
Аурудың індеттік деректері.
Лептоспироздың өтуі мен клиникалық белгілері.
Ауруды балау жолдар.
Иммунитетің қалыптасуы.
Сақтандыру жəне күресу шаралары
10.1.9. Листериоз
Листериоз – Листериоз – Listeriosis – орталық жүйке жүйесі
(менингоэнцефалит),
жыныс
мүшелері
(іш
тастау,
метриттер)
зақымдануымен жəне жалпы безгек (септицемия) түрінде сипатталатын
жұқпалы ауру. Ауру Қазақстанда қой мен сиыр арасында көп кездеседі.
Қоздырушысы – листериоз (Listeria monocoytodenes) – грамм теріс
таяқша тəріздес, мөлшері -05,-2 х 0,3-0,5 мкм, ұштары дөңгеленіп бітеді,
спора жəне қауақша түзбейтін, қозғалымпаз бактерия. Кəдімгі қоректік
орталарда өседі, ЕПА- да мөлдіреген шық тəрізді шоғыр түзеді. Шөгінді
шайқаған кезде перде тəрізді көтеріледі. Өсу үшін ең қолайлы температура
30-37 0С, бірақ бөлме температурасында да, тіпті төменгі 4 0С
температурасында да өсе береді.
Листерияның денесінде О-, қылшаларында Н- антигендері болады.
Біріншісі жоғарға темпераиураға төзімді, 15 түрі белгілі. Екіншісі қыздыруға,
формалинге төзімсіз. Егер микроб бөлме температурасында өсірілсе,
қылшалары көп болып, перитрих ретінде орналасады, 37 0С –да өскен кезде
қылшалары аз болып, бір шетінде ғана болады, немесе мүлдем болмайды. Нантигеннің 5 түрі бар: А, В, С, Д, Е. Антигендік құрамы бойынша бұл
микроб 5 вариантқа бөлінеді. Бұлардың екеуінің індеттік маңызы жоғары:
олар кемірушілердің жəне күйіс қайырушылардың листериялары. Біріншісі
алғаш рет кемірушілерден, ал екіншісі сиырдан бөлініп алынған. Екеуі де
жануарлардың барлық түрі мен құстарда кездеседі.
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49-сурет. Тəуліктік өсіндідегі
листериоз қозырушысы.

50- сурет. Листериоз қоздырушысы.

Төзімділігі. Листерия микробтары сыртқы ортада ұзақ уақыт сақталады,
өлі ұлпаларда жəне сүрлемде төменгі температура жағдайында өсіп көбейе
береді. Кебек пен сұлыда 105 күн, шөпте 134 күнге дейін сақталады;
тұздалған етте төменге температурада ұзақ уақыт тіршілігін сақтайды.
Шаруашылық қораларда 25-48 күн, мал қиы араласақан топырақта жазда 8
күн, қыста 115 күнге дейін, жерге көмілген өлекседе 2-4 ай сақталады.
Листериялар 5 % лизол немесе крезол ертінділерінің əсерінен 10 минутта, 2
% формальдегид немесе натрий сілтісінің əсерінен 20 минутта өледі, ал
құрамында 1 литрде 100 мг белсенді хлоры бар хлорланған əк – 1 сағатта
өлтіреді. 100 оС қайнатқан суда -5 минутта өледі.
Індеттік деректер. Листериозға қой, ешкі, ірі қара, шошқа, жылқы,
қоян, тауық, қаздар, үйрек, терісі бағалы аңдар бейім келеді. Сонымен қатар
ит, мысық жəне маймыл да ауыратындығы белгілі болды. Жалпы алғанда
листериялар 92 түрлі жабайы жануарлар, сондай-ақ иксод жəне гамза
кенелері, бит пен бүрге, бөгелектің балаң құрттарынан да бөлініп алынған.
Бұның бəрі листериоздың үй жануарларына жұғуы үшін қауіпті. Əсіресе
кемірушілердің арасында байқалып, оқтын-оқтын тышқан тектестерді көп
шығынға ұшырататын індет ауыл шаруашылық малдары үшін аса қауіпті.
Қазақстанда жəне көршілес елдерде басқа малдармен салыстырғанда
əсіресе қой ауырады да, бұл түліктің ауруға шалдығуы жəне өлімі
көрсеткіштері жоғары болады. Листериозбаен жануарлар кез келген жаста
ауырады, əйтседе жас төл мен буаз малдардың бейімдігі жоғары болады.
Қазақстанда қойдың листериозы солтүстік облыстардың орманды жəне
далалы аймақтарында жиі кездеседі. Бұған табиғи себептермен қатар ауру
қоздырушысы үшін қолайлы орта болып табылатын сүрлемді мал азығын
кеңінен пайдалану да əсер етеді. Қоздырушының бастауы – ауру жəне
аурудан сауыққан малдар. Олар несеп, нəжіс, сүт жəне көзден, танаудан,
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жыныс мүшелерінен аққан сора (іш тастау кезінде) арқылы листерияларды
бөліп, сыртқы ортаны ластайды.
Листериоздың
ең
қауіпті
таратушылары жəне негізгі табиғи
қоймасы
–
тышқан
тектес
кемірушілер
болып
табылады..
Олардың бөлінділерімен жайылым,
жемшөп су мен топырақ ластанып,
одан басқа жануарларға жұғады.
Ауыл шаруашылығы малдары үшін
аса қауіпті жұғу факторына сүрлем
жатады. Листериялар өсімдіктер мен
сүрлемге түсіп, оның жоғарғы
қабатында жинақталады да, көбінесе
температурасы төмен жағдайда рН
сілті
жағына
ауысып,
51-сурет. Листериоздың ең қауіпті
зардаптылығын сақтап, өсіп-өнеді.
таратушысы.
Өтуі жəне белгілері. Листериоздың жасырын кезеңі 7-30 күнге
созылады. Ауру жіті, жітіден төмен, созылмалы түрде болады. Ауру
клиникалық белгілері бойынша өлітиген, жүйке жүйесін зақымдайтын,
генитальдік жəне желінді зақымдайтын, кəдімгідей емес, аралас түрлерге
бөлінеді. Листериоздың өлітиген түрі жас малда, əсіресе 1-3 айлық төлде
кездеседі. Төлдің дене ыстығы көтеріліп, күйзеліске ұшырап, жем-шөпке
қарамай іші өтеді. Көбінесе бұзау мен қозыда байқалады, енесінен бөлінген
2-4 айлық торайларда кездеседі. Осы жастағы жəне енесін еміп жүрген
торайлардың жүйке жүйесі зақымданады. Өлітиген жануарлардың ауызынан
ақ көбік ағып, тынысы жиілейді, басын кегжитіп шайқай береді. Ауру 7-14.
күнге дейін созылып, көбінесе
малдың өлімімен аяқталады.
Сауыққан мал жетілмей қалады
Листериоздың жүйке жүйесін
зақымдайтын түрі өте жиі
кездеседі. Қой мен ірі қараның
негізінен орталық жүйке жүйесі
зақымданады. Ауырған малдың
жағдайы төмендейді, күйзеліске
ұшырайды, тəбеті нашарлайды,
мінез-құлқы өзгереді. 1-7 күннен
кейін
тəлтіректеп,
кейде
айналшақтап жүреді, дірілдейді,
тұла бойы мен аяқ еттері 52-сурет. Листериозбен ауырған қойдың
салданған жануар орнынан тұра
жүйке жүйесінің зақымдануы.
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алмай жатып қалады. Ауру 10 күнге созылады жəне көптеген жағдайда мал
өлімге ұшырайды Жыныс мүшелерінің зақымдану түрі буаз малда кездеседі.
Негізгі клиникалық белгісі – буаздықтың екінші жартысында іш тастау, шуы
түспеу жəне жатырдың қабынуы байқалады.

53- сурет. Листериозбен ауру сиырдың 54-сурет. Қойдағы
жүйке жүйесінің зақымдануы.
клиникалық белгісі.

листериоздың

Кəдімгідей емес түрінде: дене ыстығының көтерілуі, өкпенің қабынуы
жəне катарлы гастроэнтерит байқалады. Ірі қара малында, сиырда листериоз
көбінесе зілді катарлы қызба түрінде өтеді.
Құстардың негізінен орталық жүйке жүйесі зақымданады. Ауруға жас
балапандар жиі шалдығады. Листериоздан құстардың көпшілігі 1 апта ішінде
өлімге ұшырайды.
Емі. Листериоздың өзіне тəн емдік биопрепараттары жоқ. Емдеу үшін
антибиотиктер (тетрациклин, ампицилин, биомицин) қолданады. Аурудың
клиникалық белгілерінің байқалуына
байланысты бір мезгілде
симптоматикалық ем (жүректің, ас қорыту жолдарының жұмысын
жақсартатын дəрі-дəрмектер) жүргізген тиімді.
Иммунитет. Қазақстанда листериоздан сəтсіз шаруашылықтарда
вирулентті емес АУФ штамынан дайындалған құрғақ тірі вакцина
қолданылады. Сиыр, қой, шошқа бұл вакцинамен жылына бір рет тері астына
егіледі. Иммунитет 10-14 күннен кейін қалыптасып, 1 жылға дейін
сақталады. Күзен мен ұй қояндарында вакцинадан кейінгі иммунитет 6 ай
бойы сақталады.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Листериоздан сақтандыру үшін
малды бұл аурудан сау шаруашылықтардан ғана топтастырады.. Жемшөптің, əсіресе сүрлемнің сапасы үнемі бақыланып отырады.
Кемірушілермен күрес жүргізіледі. Листериоз пайда болған шаруашылықта
жануардың əр басын жеке тексеріп, дене қызуын өлшейді. Орталық жүйке
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жүйесінде зақымдану белгілері байқалған ауру малды союға жібереді. Ауруға
қауіпті жануарды оқшаулайды жəне емдейді.
Ауру мал ұсаталған қораларды 3 % күйдіргіш натрий ерітіндісі, 5 %
ксилонафт эмульсиясы, 2 % белсенді хлоры бар хлорлы əк тұнбасымен
дезинфекция жүргізеді жəне дератизация жұмыстарын іске асырады.
Нəжістерді биотермикалық жолмен өңдейді. Шаруашылық маңайындағы,
мал қораларындағы, азық қоймаларындағы кемірушілерді жояды.
Листериоздан сауықтырылған шаруашылықтан соңғы ауырған мал
жазылғаннан кейін 2 айдан соң қорытынды дезинфекция жəне дертизация
шаралары жүргізіліп, шектеу алынады.
Бақылау сұрақтары:
Листериоздың қоздырушысы жəне оның төзімділігі.
Аурудың індеттік деректері
Листериоздың өтуі мен клиникалық белгілері.
Ауруды балау жолдар.
Иммунитетің қалыптасуы.
Сақтандыру жəне күресу шаралары.
10.1.10. Пастереллез
Пастереллез- Пастереллез- Pasteurellosis – жіті түрде өткенде
септицемияның белгілерімен, жітіден төмен жəне созылмалы кезінде
көбінесе өкпенің қабынуымен сипатталатын жұқпалы ауру.
Қоздырушысы – Pasteurella multocida – кішкентай, грамм теріс, спора
түзбейтін, қозғалмайтын, жеке-жеке, кейде жұпталып орналасатын бактерия.
Төзімділігі. Пастерелланың төзімділігі жоғары емес, табиғи жағдайда тез
өліп қалады. Нəжісте, қанда, мұздай суда пастереллалар 24 күн бойы тіршілік
қабілетін сақтайды, өлекседе 120 күнге дейін, мұздатылған құс етінде 1 жыл
бойы сақталады. Тікелей түскен күн сəулесі пастереллаларды бірнеше
минутта, 70-90 оС олар 5-10 минут ішінде өледі. Танымал дезинфекциялық
заттардың төменгі концентрацияларының өзі бірнеше минутта өлтіреді.
Індеттік деректер. Пастереллезге үй жəне жабайы сүт қоректі
жануарлардың жəне құстардың барлық түрлері бейім келеді. Аурумен адам
да ауырады. Тауық мен қоянның арасында ауру эпизоотия түрінде білінеді.
Пастереллезге ет қоректілер мен жылқы белгілі төзімділік көрсетеді.
Қоздырушының көзі ауру жəне ауырып жазылған малдар пастерелланы
алып жүрушілер болып саналады. Пастереллезге тəн қасиет - сау жануардың
арасында қоздырушыны кең алқапты алып жүрудің көп кездесуі. Көптеген
зерттеушілердің есепетеулері бойынша аурудан сау емес шаруашылықтан
қоздырушы алып жүруші жануарларды əкелу, аурудың таралуының себебінің
бірі болып саналады. Пастереллездің індеттік ерекшелігі, оның энзоотия
түрінде байқалып жəне стационарлық індет ошағының қалыптасуы.
Пастереллездің өршу кезеңі күз жəне көктем мезгілдерінде байқалады. Ауру
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жануарлар қоздырушы микробты мұрыннан аққан сора, тыныс алатын ауа,
сілекей, нəжіс арқылы бөліп шығарады. Қоздырушының берілу
факторларына залалданған қора, ауа, жем-шөп жəне пайдаланған құраласпаптар жатады. Аурудан таза емес құс шаруашылығында кенелер,
тышқандар жəне көртышқандар пастереллаларды тасымалдаушы бола алды.
Өтуі мен белгілері. Аурудың жасырын кезеңі бірнеше сағаттан 2-3
аптаға дейін созылады. Пастереллез аса жіті, жіті, жітіден төмен жəне
созылмалы өтуі мүмкін.
Пастереллез аса жіті өткен кезде малдың дене қызуы кенеттен 41-42 оСқа дейін көтеріледі жəне жалпы септикалық өзгерістер байқалады. Бірнеше
сағаттан кейін жануар өледі.
Пастереллез жіті өткенде жануар жалпы селқостанады, əлсіздік пайда
болып, дене қызуы 40 оС жəне одан жоғары көтеріледі. Малдың күйіс
қайыруы тоқталып, сүті қайтады. Нəжісі сұйықтанып, кейде фибринді мақта
немесе қан араласқан болады, несепте қан болады. Ауру мал 1-2 тəулік
ішінде өлімге ұшырайды.
Ауру ұзақққа созылғанда дененің жалпы қызуы көтерілуімен қатар орны
шектелген өзгерістер де байқалады. Олардың клиникалық белгілері бойынша
пастереллездің жітіден төмен өткен кезде домбыққан, көкірек жəне ішектегі
түрлерін ажыратады. Аурудың домбыққан түрінде төменгі жақтарының
арасында, мойынында, əукесінде, төсінде, қарны мен аяқтарында тез
ұлғаятын, ауырсынатын, ыстық жəне сықырламайтын тері асты шелдерінде
домбығу пайда болады.. Тілі мен мойыны домбыққанда тынысы қырылдап,
қиындайды, шұбатылып сілекей ағады, көзге көрінетін кілегейлі қабықтары
көкшілденіп қанталап тұрады. Кейбір жануарлардың делбесі қозады, бұзауда
пастереллездік менингоэнцафалит байқалады.

55- сурет. Пастереллездегі
шошқаның буынының ісінуі.

56-сурет.
Пастереллезбен
ауру
шошқаның «отырған ит» тəрізді белгісі.
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Пастереллездің көкіректегі түрінде крупозды (фибринді) пневмонияның
белгілері байқалады. Мал күйзеліп, қимылдан қалады, таз қарынның
атониясы пайда болады, тынысы жиілеп, құрғақ жөтеледі, танауынан көбік
аралас сора ағады, нəжісіне қан араласып
іші өтеді. Ауру мал 5-8 күн.арасында
өлімге ұшырайды
Ішекті түрінде негізгі белгілері ішек
жолдарының зақымдануына байланысты
болады да, пневмонияның белгілері
аздап байқалады.
Ауру созылмалы түрде өткенде малдың
тыныс алу, ас қорыту мүшелерінің
зақымдану белгілері ішектегі түрімен
салыстырғанда бəсеңдеу болады, бірақ
малдың іші өтіп, арықтап, кахексияға 57- сурет. Созылмалы пастереллез
ұшырайды.
кезіндегі сырғалықтың ісінуі.
Пастереллезге диагноз қою үшін эпизоотологиялық мəліметтер,
клиникалық белгілер жəне патологиялық өзгерістер ескеріледі жəне
бактериологиялық зерттеулер (ақ тышқандар үшін вирулентті пастереллездің
таза өсіндісін бөлу) жүргізіледі.
Емі. Ауру малды бөліп алып, құрғақ, жылы қораға ауыстырады, құнарлы
азықтармен қамтамасыздандырады. Микробтарға қарсы ем ретінде
антибиотиктер мен сульфаниламид препараттарын қолданады жəне
пастереллезге қарсы гипериммунді қан сарысуымен емдейді.
Иммунитет. Пастереллезбен ауырып жазылған жануарларда 6-12 айға
созылатын иммунитет қалыптасады. Жануарларды пастереллезден
сақтандыру
үшін
Қазақстанда
өндірілетін
пастереллезге
қарсы
формолквасцті вакцинасын қолданады. Сақтандыру мақсатында вакцинамен
төлді 20 күндігінен бастап, екінші рет қайталап 6 жəне 12 айлығында, сосын
жылына 1 рет егеді.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Пастереллезді болдырмау үшін
аурудан таза шаруашылыққа ауырған мал, пастерелла алып жүрушілер, ауру
қоздырушысын жем-шөп арқылы əкелуге жол бермеу шараларын жүргізеді.
Ветеринариялық-санитариялық
ережелердің
орындалуын
ерекше
қадағалайды жəне жануарларды құнарлы азықтармен қамтамасыздандырады.
Барлық жануарларды жыл ішінде пастереллезге қарсы вакциналайды.
Жануарлар арасында пастереллез байқалған жағдайда шаруашылыққа
шектеу қояды. Аурудан таза емес топтың барлық басын клиникалық
тексереді, ауру жəне ауруға күдікті жануарларды оқшаулайды жəне емдейді,
ал қалғандарын вакциналайды. Шаруашылықтан шектеуді ең соңғы ауру
байқалғаннан кейін барлық жануарды вакциналағаннан соң 14 күн өткенде
жəне қорытынды дезинфекцияны жүргізілгеннен кейін алады.
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Пастереллез құстар мен қояндардың арасында пайда болған жағдайда
ауру жəне ауруға күдікті қояндар мен құстар сойылады, кейбір жағдайда
аурудан таза емес шаруашылықтың барлық құстарын сою тиімді болып
есептеледі. Өлекселерді өртейді. Жұмыртқаны формальдегид буымен
зарарсыздандырады. Ауру қаупі төнген құстарды оқшаулайды жəне егеді.
Құстарды вакциналау алдында шұғыл сақтандыру мақсатында оларды
топтастырып антибиотиктермен дəрілейді. Пастереллез шыққан қоян
фермасында қатаң түрде шектеу шаралары жүргізіледі. Ауырған қояндарды
сойып, олар тұрған торлар мен қораларды дезинфекциялайды. Аурудан сау
барлық қояндардың бұлшық етіне тетрациклин қатарындағы препараттың
дозасын бір рет береді де, 7 күн өткен соң 45 күннен асқан қояндарға қоян
пастереллезіне қарсы экстракт-формолвакцинасымен егіді. Шаруашылықтан
шектеуді 14 күннен кейін алады.
Бақылау сұрақтары:
Пастереллездің қоздырушысы жəне оның төзімділігі.
Аурудың індеттік деректері
Пастереллездің өтуі мен клиникалық белгілері.
Ауруды балау жолдары.
Иммунитетің қалыптасуы.
Сақтандыру жəне күресу шаралары.
10.1.11. Сальмонеллез
Сальмонеллез (Қылау)– Сальмонеллез- Salmonellоsis– жіті өткенде іш
өтумен, қызбамен, ал созылмалы өткенде өкпенің қабынуымен
ерекшеленетін ауыл шаруашылық малы төлінің жұқпалы ауруы.
Қоздырушысы. Сальмонелла туыстығын құрайтын бактериялар
Entrobacteriaceace тұқымдастығына жатады. Бұзау сальмонеллезін Salmonella
dublin, кейде S.typhimuzium жəне басқа да серологиялық түрлері; торай
сальмонеллезін – S.cholerae suis жəне оның варианттары: S.gleser,
S.voldagsen, кейбір кезде S.dublin; қозы сальмонеллезін S.abortbus ovis, сирек
жағдайда S.tuphimurium; құлындардың сальмонеллезін S.abortus egui
қоздырады. Олардың барлығы да қысқаша таяқша (1-4 х 0,5 мкм) ұштары
жұмыр, грамтеріс, спора жəне қауашақ түзбейді, қозғалымпаз келеді.
Төзімділігі. Сальмонеллалар топырақта, көңде, суда 9-10 ай сақталады,
тоңазытқанда 4-5 айдан жоғары, 70-75 оС-та қыздырғанда 30 минутта өледі.
Микробты зарарсыздандыру үшін 2 % формальдегид, 3 % күйдіргіш натрий
ерітінділері, 2 % белсенді хлоры бар хлорлы əк немесе 20 % жаңа сөндірілген
əк, 5 % ксилонафт эмульсиясы қолданылады.
Індеттік деректер. Сальмонеллезбен барлық түліктердің төлдері
ауырады. Жіті түрімен 10 күндік жəне 2 айлық бұзаулар; торай туа
салысымен 4 айлығына дейін, қозы мен құлын негізінен туғаннан соң
бірінші апта ішінде, кейде 3 аптадан 3 айлығына дейінгі аралықта ауырады.
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Сальмонеллез қоздырушысының бастауы ауру мал мен ауырып
жазылған жануарлар болып саналады. Ересек малдар ауру қоздырушысын
мұрыннан аққан сора жəне сілекей, сүт жəне қағанақ қабықтарымен, несеп,
нəжіс, қағанақ су, іш тастау кезінде туу жолдарының бөлінділерімен
сальмонеллаларды бөліп, жем-шөп, су, төсеніш жəне қорадағы əртүрлі
заттарды ластап, оларды жұқтыру факторларына айналдырады.
Сальмонеллез төлдерге (бұзау, қозы жəне торай) ауру негізінен
алиментарлық жолмен, сирегірек тыныс ағзалары арқылы жұғады, ал кейде
құлын, қозы тумай тұрып, жатырда ауру жұқтырады. Іштен ауру болып туған
төл өліп қалады.
Сальмонеллезден сау емес шаруашылықта əр түрлі жəндіктер (шыбын,
тарақан, кемірушілер, егеуқұйрық, тышқан) қоздырушыны тасымалдаушы
болып табылады.
Төлдердің қылау ауруына шалдығуына азықтың құрамында белок,
витаминдер, минералдық заттардың, əсіресе кальций мен фосфордың
жетіспеушілігі, қыс, көктем айларында қорының суық жəне дымқыл болуы,
ал жазда ыстық өтуі себеп болады.
Төлдің ішегіне түскен сальмонеллалар өсіп-өніп, қабыну процесі
басталады. Ішектен қоздырушының өзі жəне оның өнімдері мен
эндотоксиндері сөл жүйесіне өтіп, одан қанға түседі. Мұндай жағдайда
септицемия дамиды.
Өтуі жəне белгілері. Бұзауда қылау жіті, жітіден төмен, созылмалы жəне
үзілмелі түрде өтеді. Аурудың жасырын кезеңі 5-8 күнге дейін созылады.
Ауру жіті өткенде, мал қатты күйзеліп, дененің ыстығы 41-42 оС
көтеріледі. Ауырған бұзау бір орнынан қимылдмай, көбінесе жата береді,
мойнын созып немесе кеудесін бүгіп, тұрғанда бүгжиеді. Тамыры жиілеп
соғып, ентігіп бүйірімен дем алады, тынысы жиілейді. Көздің коньюктивасы
қызарып, домбығып, жас ағады, танауынан кілегейлі сұйық ағады. Жүні
ұйпаланып, сирақтары мен құлақтарында терісі суық болады. Аурудың 2-3
күнінде малдың іші өтеді, нəжісі сұйық, түсі қоңыр-сарғыш, қоймалжың
жылқақ, исі жағымсыз, жиірек қан аралас болады. Бұзау жүдеп, əлсірейді,
селқос күйге түседі, ақыры өлімге ұшырайды. Егер ауру жеңіл өтсе жəне
уақтылы ем көрсетілсе, онда дененің ыстығы бірте-бірте басылып, ішекқарынның қызметі қалпына келеді.
Жітіден төмен өткенде малдың іші бір өтіп, бір тиылады да, тыныс
мүшелерінің зақымдану белгілері ринит, коньюктивит, жөтел түрінде
байқалып, танаудан сулы-кілегейлі сора ағады. Аускультация кезінде
өкпеден сырыл естіледі, перкуссия арқылы зерттеу жүргізгенде өкпенің
алдыңғы бөлігінде дыбыс бəсеңдеп шығады.
Созылмалы өтуі əдетте жіті жəне жітіден төмен өтуден кейін туындайды
да, басым көпшілігі тыныс мүшелерінің зақымдануымен ерекшеленеді.
Кейде созылмалы қылау кезінде артрит байқалады. Торайда қылау жіті,
жітіден төмен жəне созылмалы түрде өтеді, клиникалық белгілері бір-біріне
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ұқсас болады. Торайдың кеуде терілері, қарынның төменгі жағы, құлақ пен
құйрық ұштары көгереді. Жітілеу өткен кезде дене ыстығы көтеріледі, іш
өту, іш қатумен ауысады, өкпенің зақымдану белгілері байқалады.
Созылмалы өтетін жағдайда торайлар арықтайды, өсуі дамуы тежеледі,
кейбір торайларда созылмалы пневмония білінеді. Аурудың ұзақтығы жіті
өткенде 10 күнге дейін, жітілеу өткенде 3-4 апта, ал созылмалы – бірнеше
айға дейін байқалады. Құлында, егер енесінен ауру жұқтырып туса, туа
салысымен қылаудың клиникалық белгілері білінеді де, ауру жіті түрде өтеді.
Жазылған құлын көпке дейін бактерия алып жүруші болады, өсуі баяулап,
шар буын болып қалады. Қозылар қылаумен туа салысымен ауырады. Ауру
жіті өрбіп, көбінесе 2-5 күнде өліммен аяқталады. Ересек қозыларда (2-3
аптадан жоғары) қылау пневмония жəне артритпен асқынады.
Сальмонеллезбен ауру ересек қой мен ешкі, жылқы буаздықтың мерзімі
жартысынан ауған кезде іш тастайды. Іш тастау кейде сиырларда да
кездеседі.
Диагноз. Сальмонеллезді балау үшін індеттанулық деректер, аурудың
клиникалық белгілері мен патологиялық-анатомиялық өзгерістері ескеріліп
бактериологиялық жəне серологиялық зерттеулер қоса жүргізіледі. Қылау
негізінен мал жаппай төлдеген уақытта басталады. Сальмонеллезге күдік
туған барлық жағдайда бактериологиялық зерттеулер жүргізіледі. Ол үшін
зертханаға тастанды төл немесе ішкі үлпершек мүшелер (бауыр өтімен, көк
бауыр, бүйрек, шажырқай сөл түйіндері, жілік сүйектері), сойылмаған өлексе
жіберіледі.
Емі. Қылаумен ауырған төлді оқшаулайды, диеталық азықтар беріп,
малдың күтімін жақсарту ұйымдастырылады. Ем кешенді түрде жүргізіліп,
сальмонеллалардың өсіп-өнуін тежеуге, дененің улануын бейтараптауға, ас
қорыту жəне тыныс алу мүшелерінің қызметін қалпына келтіруге
бағытталады. Осы мақсатта сальмонеллезге қарсы антитоксиндік қан
сарысуын,
бактериофаг
(төлдерден
бөлінетін
микрофлоралардың
сезімталдығы анықталған), сульфаниламидтер беріледі. Малдарды
антибиотиктермен емдеу кезінде дисбактериозды болдырмау үшін кейбір
бактериялық препараттарды: АСО, АСОД, ацидофинмен қолдану тиімді
болып саналады.
Иммунитет. Ауырып жазылған малдарда иммунитет қалыптасады.
Сапалы уызды уақытылы жəне жеткілікті мөлшерде емген төл ауруға төзімді
келеді. Аурудан сақтандыру мақсатымен гипериммундық сарысулар мен
вакциналар (Ресей мен Қазақстанда өндірілетін) қолданылады. Қылаудан сау
емес шаруашылықтарда инактивацияланған формолквасцалық вакцина, ал
аурудан таза шаруашылықта əлсіретілген штамнан даярланған тірі вакцина
қолданылады. Сальмонеллезден сау емес шаруашылықта, сиырды туарынан
50-60 күн бұрын арасына 8-10 күн салып екі рет егеді. Жаңа туған төлдерге
антибиотик өндіретін өсінділер жəне қылауға қарсы қан сарысуын
парентералды береді. 20 күндік жəне одан жоғары жастағы жас төлдерді
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қылауға қарсы вакциналайды. Саулықтарды шағылыстырудан бұрын
үзілмелі қылаудан сақтандыру үшін 2 рет вакциналайды, төлдеуден бір ай
бұрын 1 рет вакциналайды.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Қылаудан сақтандыру үшін
кешенді шараларға жататындар: ауру қоздырушысының сырттан енуін
болдырмау; малдың күтімін жəне азықтануын жақсарту; ветеринариялықсанитариялық шараларды сақтау; жоспарлы профилактикалық иммундеу;
дезинфекция жүргізу; кемірушілермен күресу іс жүзінде жүргізіледі.
Шаруашылықта сальмонеллез байқалған жағдайда барлық малды
клиникалық тексеруден өткізіп, термометрмен дене ыстығын өлшейді. Ауру
жəне ауруға күдікті жануарларды оқшулап, емдейді. Сау малды
вакциналайды.
Бақылау сұрақтары:
Сальмонеллездың қоздырушысы жəне оның төзімділігі.
Аурудың індеттік деректері
Сальмонеллездың өтуі мен клиникалық белгілері.
Сальмонеллездың емі.
Ауруды балау жолдар.
Иммунитеттің қалыптасуы.
Сақтандыру жəне күресу шаралары.
10.1.12. Сіреспе
Сіреспе – Столбняк - Tetanus – жіті өтетін рефлекторлы желігуі ұлғайып,
дене бұлшық еттері сіресіп құрысуымен сипатталатын жұқпалы ауру.
Қоздырушысы – Clostridium tetani – жіңішке, спора түзетін ұзынша
таяқша, жылжымалы, қауашақ түзбейтін микроб.
Төзімділігі. Споралар кептірілген сынамаларда 10 жылдан астам уақыт
сақталады. 100 оС қыздыру 1-3 сағаттан соң, 10 % хлорлы əктің жəне йодтың
тұнбасы 10 минутта, 5 % формальдегид ерітіндісі 24 сағатта спораларды
өлтіреді.
Індеттік деректер. Сіреспеге сүтқоректілердің барлық түрі бейім. Адам
да ауырады. Жылқы, қой, ешкі, ірі қара малы, шошқа, ит мен мысық өте
сезімтал келеді. Құстар біршама төзімді, суыққандылар бейім емес.
Сіреспе қоздырушысы табиғатта кеңінен тараған. Ол көңді топырақта,
бау-бақша топырағында, шаң мен қоқыста, азықта кездеседі. Қоздырушының
бастауы – ішегінде сіреспе қоздырушысы өсіп-өнетін клиникалық сау
малдар. Микроб нəжіспен сыртқы ортаға түсіп, топырақты ластайды.
Сіреспенің таяқшалары топырақта уыттылығын жоймай споралар түрінде
ұзақ уақыт бойы сақталады (стационарлы сіреспе).
Сіреспе қоздырушысы мал денесі жарақаттанғанда енеді. Ұлпаға түскен
споралар тек ауа жоқ жағдайда ғана өсіп-өнеді. Əсіресе, спораның өнуіне
қолайлы жағдайлар тудыратын өліеттенген ұлпалар мен жырымдалған еттері
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бар терең жаралар қауіпті болып келеді. Осындай қолайлы жағдай болмаса,
ұзақ уақыт бойы бейтарап қалыпында сақталып, кейіннен жарақат немесе
микробтың өсуіне қолайлы жағдай болса, аурудың өршуі мүмкін.
Өтуі мен белгілері. Жасырын кезеңі 3 күннен бастап 3 аптаға дейін
созылады. Ауру жіті түрде өтеді. Жылқыда аурудың бірінші белгісі - басы
мен жақ бұлшық еттерінің қарысуы, азықты шайнап мен жұтынуының
қиындауы, əрең жүріп, құлағы қимылдамай, үшінші қабағаның көзін жабуы

58-сурет.
Қойдағы
клиникалық белгісі.

сіреспенің 59-сурет.
Жылқыдағы
клиникалық байқалуы.

сіреспенің

байқалады. Ауру өршіген кезде мойын, арқа, іш, сан жəне аяқ, құрсақ еттері
жиырылып, қатаяды, тыныс алуы
қиындайды. Нəжіс пен несеп шығаруы
қиындайды. Көбінесе дене ыстығы
қалыпты жағдайда болады да, ал өлер
о
С
дейін
алдында
42-43
о
көтеріледі,өлгеннен кейін 45 С дейін
жетеді. Аурудың бірінші клиникалық
белгілері байқалғаннан соң, 3-6 күннен
кейін ақыры өліммен аяқталады, қой
мен шошқа өлімі 95-100 %-ға, жылқы 60-сурет.
Шошқада
сіреспенің
мен ірі қара - 45-90 % -ға дейін жетеді. клиникалық байқалуы.
Емі. Ауру малды оқшаулап, жараны мұқият тексереді. Абсцесті жарып,
жараның іріңін ағызып, өліеттенген ұлпаларды алып тастайды да,
асептикалық ерітінділермен жуады. Көк тамырға, бұлшық етке немесе тері
астына сіреспеге қарсы антитоксиндік сарысуды (жараның айналасына
немесе зақымданған жердің жүйке тамырларының бойына) жібереді. Бір
мезгілде
антибиотиктер
(пеницилин,
стрептомицин,
тетрациклин),тыныштандыратын жəне наркоздық дəрілер қолданады.
Иммунитет. Жануарды белсенді жасанды иммундеу үшін стационарлық
таза емес аумақтарда сіреспенің анатоксинін жылына 1 рет қолданады.
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Иммунитет 21-30 күнде қалыптасады да, бір жылдан аса уақыт, ал жылқыда
бес жыл бойы сақталады.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Сіреспенің негізгі сақтандыру
шарасы, малдарды жарақаттан сақтандыру, ал жарақанттанған жағдайда,
жараны дұрыс жəне уақтылы алғашқы хирургиялық өңдеу болып саналады.
Хирургиялық операциялар жəне инъекция жасаған кезде асептика жəне
антисептика ережелерін қатаң түрде сақтау қажет. Ауыр жарақаттары бар
малдарға жедел түрде 4-8 мың АЕ дозасында сіреспеге қарсы сарысу жəне
антибиотиктер жібереді. Сіреспемен ауру малды етке союға тиым салынады.
Сіреспе жиі кездесетін шаруашылықтардағы малды анатоксинмен иммундеу
қолданылады.
Бақылау сұрақтары:
Сіреспенің қоздырушысы жəне оның төзімділігі.
Аурудың індеттік деректері
Сіреспенің өтуі мен клиникалық белгілері.
Сіреспенің емі.
Иммунитетің қалыптасуы.
Сақтандыру жəне күресу шаралары
10.1.13. Ботулизм
Ботулизм – Ботулизм- Bоtulismus, орталық жүйке жүйесінің ауыр
зақымдануы, жұтқыншақтың, тілдің, төменгі жақтың жəне борша еттердің
салдануымен сипатталатын жіті, ауыр өтетін малдардың ауруы.
Қоздырушысы – Clostridium botulinum – шеттері дөңгелектенген,
полиморфтық, грамоң, спора түзетін таяқша, қозғалымпаз анаэроб. Ботулизм

61-сурет. Cl. botulinum таяқшасы.

62-сурет. Cl. botulinum споралары.

қоздырушысының өсуі мен токсин бөлуі үшін ең қолайлы орта 18 оС -дан 38
о
С-ға дейінгі жылылық, бейтарап немесе əлсіз сілтілік реакция (рН 7,0 – 7,6)
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болып табылады. Азықтың рН 3,0-4,0 жағдайында, 5-10 % ас тұзы,
нитриттер жəне антибиотиктер бар ортада микроб өспейді.
Төзімділігі.
Ботулизм
қоздырушысының
споралары
жоғарғы
температураға өте төзімді болып келеді. Токсин қайнатқанда суық ортада 1520 мин, ал қатты ортада 2 сағаттан кейін күшін жояды. Азықтың дəнінде 3
айдан аса сақталады. Қоздырушының споралары өте тұрақты, олар 100 оС
кезінде тек 5 сағаттан кейін, 120 оС - 10 минутта өледі. Химиялық заттар
спораның өсуін тежейді.
Індеттік деректер. Ботулизмге малдың көптеген түрі жəне құстар бейім
болып келеді. Ботулизмнің қоздырушысылары табиғатта кеңінен тараған.
Оларды топырақта, көңде, зеңденген жем-шөпте, өсімдіктерде, көкөніс, жеміс-жидекте мал. мен құстың ішек-қарнында өлексесінде кездестіруге
болады.
Жаппай улану əдетте жылдың жылы мезгілінде байқалады. Ауыл
шаруашылық малдары негізінен сүрлем арқылы уланады. Сүрлемге ботулизм
уы кемірушілердің өлексесімен немесе құстың саңғырығымен түсуі мүмкін
жəне етқоректілер мен талғаусыз қоректілер жануар тектес азық немесе
кемірушілер өлексесін жеп уланады, ал құстар жəндіктер мен олардың балаң
құрттарымен қоректеніп, ауруға шалдығады.
Малдың ішегіне түскен ботулизм токсині қанға сіңіп, бүкіл ағзаларға
тарайды. Денеге азық арқылы енген ботулизм уы рецепторларды қатты
қоздырады, жүйке талшықтарының қоздыруы салдарынан жүйке торшалары
жұқарады жəне өледі. Сопақша мидың жүйке орталықтарының зақымдануы
салдарынан көмекей, жұтқыншақ, астыңғы жақ жəне тіл салданады.
Өтуі жəне белгілері. Барлық түліктің негізгі клиникалық белгілері
шайнау жəне жұтыну қызметін атқаратын еттердің салдануы болып
есепетеледі. Алғашқыда шайнауға енжарлық, есінеу, сілекей ағу жəне жеңіл
шаншалар байқалады. Ботулизмнің жасырын кезеңі бірнеше сағаттан 16
күнге дейін созылады. Денеге енген токсиннің мөлшеріне байланысты,
ботулизм өте жіті, жітіден төмен жəне созылмалы (енген токсиннің
мөлшеріне байланысты) өтеді. Ботулизм өте жіті өткенде мал мойны мен
басын созған қалпы қимылсыз жатады. Жанталаспай өледі.
Ауру жіті өткенде 1-4 күнге., жітіден төмен өткенде 7 күнге, созылмалы
3-4 аптаға дейін созылады. Ауру жіті өткенде жануар мазасызданып, рефлекс
сезімталдығы төмендейді, жүрісі шатқаяқты баяу болады. Тыныс алу жəне
қан тамырының соғуы жилейді, ауыздан сілекей ағады, төменгі жақ пен
тілдің салдануы байқалады. Тіл салақтап түсіп кетеді де, тістердің арасына
қысылады, ісінеді. Жұтқыншақ салданады, азықты шайнап жұта алмайды,
сондықтан да ауыз қуысында азық топталып қалады немесе сыртқа қайта
түседі.
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63-сурет. Ботулизм кезінде жылқының тілінің салдануы.
Ауру жітіден төмен өткенде жануар орнынан көтеріліп тұра алады,
жүрген кезде тез шаршайды, сүріне береді де, қайтадан жатады. Малдың
азықты шайнауы мен жұтуы қиындап, іші қатады, жүрек жұмысы бəсеңдейді.
Ауру созылмалы өткенде жануардың орнынан тұруы жəне жүруі
қиындайды. Тəбеті мен күйіс қайтаруы сақталады.
Емі. Аурудың бастапқы сатысында қоскөмірқышқыл содасының 5 %
ертіндісімен малдың ас қазанын шаяды, іш жүргізетін ареколин, пилокарпин,
дəрілерін береді. Бір мезгілде жылы клизманы қолданып, ішектерді қидан
тазартады жəне жүрек дəрілерін енгізеді. Аурудың бастапқы кезеңінде көк
тамырға ботулизмге қарсы антитоксиндік қан сарысуын жібереді.
Иммунитет. Ботулизмге қарсы имунитет антитоксиндік сипатта болады.
Күзенді ғана белсенді иммундейді. Ол үшін формол ашудасты анатоксин
вакцина немесе ассоцияланған ботулизм мен пастереллезге қарсы вакцина
қолданылады. Имунитет 2-3 аптадан кейін қалыптасып, 12 ай бойы
сақталады.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Жемшөпті (əсіресе сүрлемені)
даярлаған жəне сақтаған кезде, оның топырақпен, жəндіктердің
өлекселерінмен, құс саңғырығымен ластанудан сақтайды. Малды зеңденген
жем-шөптермен азықтандыруға болмайды. Суланған жемшөпті (құрама жем,
кебек) 2 сағаттан аса уақыт қайнату қажет, аң шаруашылығында кешкі
берілетін азықтың бөлігін шақтап, жейтін мөлшерде ғана таратады.
Ботулизм пайда болған жағдайда, жануарды оқшаулап, емдейді. Ауру
малды етке союға тиым салынады. Өлексені барлық ағзаларымен жəне
терісімен қоса өртейді. Қора-жайларда дезинфекция жəне дератизация
шараларын жүргізеді.
Бақылау сұрақтары:
Ботулизмнің қоздырушысы жəне оның төзімділігі.
Аурудың індеттік деректері
Ботулизмнің өтуі мен клиникалық белгілері.
Ботулизмнің емі.
Иммунитетің қалыптасуы.
Сақтандыру жəне күресу шаралары
149

10.1. 14. Трихофития
Трихофития – Трихофития - Trichophytia - терінің суланып қабынуы
нəтижесінде орны шектеулі, жəне беті қабыршақтанып дөңгелек дақтардың
пайда болуы немесе жүн қалдықтарының сақталуымен сипатталатын
жұқпалы ауру.
Қоздырушысы - Trichophyton туыстығына жататын жетілмеген
саңырауқұлақтар. Тері мен жүнде əр қылшықтың түбінде оның ұзына бойына
дұрыс қатарларымен орналасқан мицелийлер. Саңырауқұлақтың споралары
жалғыз клеткалы, сопақша, мицелийлердің ішінде орналасқан түрінде
парзиттік өмір сүреді. олардың мөлшері 3-8 мкм.
Төзімділігі. Ауру қоздырушысы сыртқы ортада өте төзімді келеді.
Зақымданған жүн талшығында қоздырушысы жылға дейін, көңде 3 айдан 8
айға дейін, топырақта 140 күнге дейін сақталады, қолайлы жағдайда өсіпөнеді.
Індеттік деректер. Трихофитиямен көбінесе ірі қара мал, жылқы, ит,
мысық зақымданады. Жабайы жануар, əсіресе кеміргіштер, құстар ауырады.
Ауру жылдың барлық мезгілдерінде, əсіресе жануар организмінің
қабілеттілігі төмендеген кезеңде күз-қыс маусымында жиі кездеседі.
Ауру қоздырушысының негізгі бастауы - ауырған малдар. Олардан ауру
тікелей жанасу, азық, төсеніш, малды күтіп бағушылар арқылы жұғады.
Қоздырушының сыртқы ортада өте төзімді болуы, оның қорада, жайылымда,
мал жүретін алаңдарда ұзақ сақталып, əр түрлі заттар, əсіресе көң мен
топырақ арқылы ауру қайтадан таралуы мүмкін. Аурудың таралуына
тышқан тəріздес кемірушілердің маңызды рөлі бар.
Патогенез. Теріге түскен саңырауқұлақтың споралары немесе мицелиі
жүннің фолликуласына еніп, тікелей мүйізденіп кеткен торша (кератин)
қабатының астындағы эпидермисте өсіп-өнеді. Бұл микроб əр түрлі
токсиндер
мен
кератинді
ыдырататын
ферменттер
бөледі.
Саңырауқұлақтардың эндотоксиндері кератиннің толық ыдырамаған
өнімдерінің қабыну процесін тудырады, кейіннен олар қабыршақтанып,
тезжарылғыш күлдіреулер пайда болады, соның салдарынан зақымданған
тері түлейді. Микроб сөл мен қан арқылы тарап, жаңа зақымданулар пайда
болады.
Өтуі мен белгілері. Аурудың жасырын кезеңі 6-30 күнге созылады. Ірі
қара малында қабыршақтанған дақтар ең алдымен бас мен мойнынның,
сирегірек тұла бойы мен арқасында, сауыры мен құйрығының терісінде
кездеседі. Жылқының бас терісі мен құйрығының түбінде, сирақтарында
байқалады. Қой мен ешкіде трихофития сирек кездеседі, дақтар
құлақтарының түбінде, маңдай, мұрын, қабақ, желке, аш бүйірі маңында
шоғырланады. Шошқада сыдырылып түсе бастаған дақтар басының, арқасы
мен төсінің терісінде кездеседі. Дерттің ауыртпалығына байланысты аурудың
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үстірт, терең (фолликулярлық) жəне өшкен (кəдімгі емес) түрлерін
ажыратады. Үстірт түрінде терінің жүні ұйпаланып, шектеулі1-5 см көлемді
дөңгелек дақ пайда болады.
Біртіндеп дақтар үлкейеді, оның
беткі
қабаты
алғашқыда
сыдырылады да, кейіннен асбест
тəрізді
жұқа
қабыршақпен
қоршанады, теріде қышыма пайда
болады. 1-2 айдан кейін қабыршақ
түсіп, терісі түлеген тықыр жерлер
қалады. Осыдан кейін жаңадан
жүн
өсе
бастайады.
Терең
(фолликулярлық) түрінде терінің
зақымданған жерінен ірің бөлінеді
64-сурет. Трихофитияның жайылған
құрғаған экссудат кепкен қамыр
түрі.
тəрізді қалыңдығы 1 см қабыршақ түзеді.Өшкен түрі жаз айларында сақа
жануарларда кездеседі. Ауырған малдың басында, кейде денесінің басқа да
жерлерінде жүні түсіп, беткі қабаты сыдырылған дақтар пайда болады, бірақ
айқын көрінетін қабыну процесі болмайды. Қабыршақты сыпырып алғанда
тегіс, тықыр тері байқалады. Ол жерде 14 күн өткеннен соң жүн өсе
бастайды.
Диагнозды аурудың клиникалық белгілеріне жəне індеттік деректерге
сүйене отырып қояды. Күмəнді жағдайда микроскопия жасалынады. Ол үшін
терінің зақымданған жерінің қырындысын (қабыршақтар, жүн) шыныға
немесе Петри аяқшасына салып 10-20 % күйдіргіш натрий ерітіндісін құяды
да, оны 20-30 мин термостатқа қояды. Осылай өңделіп, төсеніш шыныға
жағылған материалды 50 % сулы глицерин ерітіндісін тамызып бекітеді,
жабын
шынымен үстін жауып, микроскоптың кіші жəне орта
үлкейткіштерімен қарайды. Қажет болған жағдайда арнаулы қоректік ортаға
сеуіп, өсін алып, микологиялық зерттеулер жүргізеді.
Емі. Трихофитиямен ауырған жануарды оқшаулап, бөліп алады. Оларды
өзіне тəн препараттар қолдана отырып емдейді. Емдік мақсатпен ірі қараға
ЛТФ-130, жылқыға – СП-1 вакциналарының дозасын
сақтандыру
мақсатындағынан 2 есе көп қолданады. Емдік мақсатпен вакцинаны арасына
10-14 күн салып 2 рет, өте асқынған кезде - 3 рет бұлшық ет арасына: ірі
қара малының сан етіне, жылқының ортаңғы үшінші мойын тұсына егеді.
Иммунитет. Ауырып жазылған жануарда белсенді иммунитет
қалыптасады. Сақтандыру мақсатында бұзауды бір айлық, құлынды үш
айлық кезінде егеді. Вакцинаны бұлшық етке бір орынға екі рет арасына 1014 күн салып егеді. Бұзауда иммунитет екінші вакцинадан соң 21-30 күннен
кейін қалыптасып, 8-10 жылға сақталады, жылқыда - 6 жылға, қоян мен терісі
бағалы аңда 3 жылға дейін созылады.
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Сақтандыру жəне күресу шаралары. Трихофитияның жалпы
сақтандыру шаралары шаруашылық фермаларында ветеринариялықсанитариялық
ережелерді
сақтау,
жануарды
құнарлы
азықпен
қамтамасыздандыру, дезинфекция, дезинсекция жəне дератизация
шараларын жиі жүргізіп отырудан құралады. Шаруашылыққа жаңадан
əкелінген барлық малдар 30 күн бойы карантинде ұсталуы тиіс.
Ауру шыға қалған жағдайда шаруашылық немесе оның бөлімшесі
трихофитиядан сау емес деп жарияланады. Жануарларды іріктеп
топтастыруға тиым салынады. Ауру малды оқшалап, емдейді. Қалған барлық
малдарды вакциналайды жəне олардың арасынан ауруларын анықтау
мақсатында, əрбір 5 күн сайын малдарды тексеріп отырады. Қора жəне күтім
заттары жəне жұмыс киімі дезинфекцияланады. Ағымды дезинфекция 10 күн
сайын 5 % формальдегидтің қоспасымен, 10 % карболды күкірт
қышқылымен жəне т.б. тиімді дезинфектантармен жүргізіледі. Шаруашылық
соңғы ауырған мал айығып 15 күн өткеннен кейін, қорытынды дезинфекция
жүргізілгеннен соң, сау деп есептеледі.
Бақылау сұрақтары:
Трихофитияның қоздырушысы жəне оның төзімділігі.
Аурудың індеттік деректері
Трихофитияның өтуі мен клиникалық белгілері.
Трихофитияны балау.
Трихофитияның емі.
Иммунитетің қалыптасуы.
Сақтандыру жəне күресу шаралары.
10.2. Жылқы аурулары
10.2. 1. Сақау
Сақау – Мыт- Abenitis equorum – дірілдеу арқылы, мал денесінің ыстығы
көтеріліп, танау мен жұтқыншақтың
кілегейлі
қабығы
іріңді-катарлы
қабынып, жақ асты сөл түйіндері
абсцессаға айналуымен сипатталатын
жылқының жіті өтетін жұқпалы ауруы.
Қоздырушысы
–
сақау
стрепотококктары – домалақ немесе
сопақша пішіінді микроорганизм. Сөл
түйіндері
мен
іріңнен
алынған
жағындыда кокктар ұзын, тізбектелген
моншақ тəріздес болып орналасады,
гемотоксин, лейкотоксин жəне агрессин
65 сурет. Streptococcus egui.
токсиндерін бөледі.
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Төзімділігі. Кепкен іріңде сақау стрептококы 6 ай, көңде 4 апта, ал
пішенде, теріде 22 күнге дейін сақталады. 75 оС-қа дейін қыздырғанда 1
сағатта, қайнатқанда бірден өледі, карбол қышқылының 5 %-ды ерітіндісі, 2
% формалин, 3 % креолин сақау стрептококктарын 10-15 мин өлтіреді.
Індеттік деректер. Табиғи жағдайда сақаумен жылқы жəне дара
тұяқтылар (есек, қашыр) жиірек 6 айдан 5 жасқа дейінгі мал ауырады.
Қоздырушының көзі ауру жəне ауырып жазылған жылқылар болып
табылады. Əсіресе, организмнің резистенттілігі төмендеген ересек жастағы
жылқы мен 1 айға дейінгі құлындардың да сақаумен ауратындығы байқалған.
Сақау стрептококктары
сау жылқылардың да кеңірсектегі кілегейлі
қабығында ұшыраса береді. Сондықтан да сақаумен ауырмаған сау
жылқылар бактерия алып жүруші болып есептеледі. Бұл басқа
шаруашылықтың қатысы болмаса, ауру сырттан əкелінбей-ақ өз ішінен шыға
беруіне себеп болады. Ауру қоздырушысының таралуы сөл түйіндерінен
аққан іріңмен жəне малдың танауынан аққан сорабымен ластанған жем-шөп,
су, күтім заттары арқылы өтеді.
Қоздырушы малға негізінен ауалы-тамшылы немесе алиментарлық
жолмен жұғады. Сақау жекелеп шығуымен немесе спорадия түрінде
байқалады.
Сақау спорадиялық түрде байқалған кезде, көбінесе жеңіл өтіп, мал 3-4
апта ішінде жазылады. Егер мал тығыз қорада тұрған кезде, ауру тез тарайды,
2-3 ай ішінде барлық мал түгел ауырып, малдың өлімі 30-80 %-ға дейін
жетеді. Сақау ауруы жылдың кез келген мезгілінде, əсіресе жазда биені
саууға байлағанда жəне күзде құлын бөлген кезде жиі кездеседі. Сақаудың
қозуы сырт ортаның жағымсыз факторлары неғұрлым айқын əсер ететін жыл
мезгілдерінде, əсіресе күздің соңында, қыста жəне ерте көктемде байқалады.
Өтуі жəне белгілері. Сақау ауруының жасырын кезеңі мөлшермен 4-12
күнге созылады. Ауру өтуіне қарай жіті, кəдімгі, үзілмелі, асқынған
(метастазалық) жəне генитальді түрлерге бөледі.
Сақаудың кəдімгі түрінде, малдың дене ыстығы 40-41 оС-қа дейін
көтеріліп, жем-шөпке тəбеті болмай, селсоқтанады. Мұрын қуысының
кілегейлі қабықтары жіті қабынып, қызарып, домбығады. Мұрыннан іріңді
экссудат ағады. Алқымдағы сөл түйіндерінің көлемі ұлғайып, жан
жағындағы тері асты шелі мен ұлпаларға экссудат жиналып, домбығып,
терісі тыртысып, керіліп тұрады, ал сусақтармен басып көрген кезде ыстығы
байқалып ауырсынады. Жылқы мойнын созып, демалысы қиындап, сырыл
естіледі, жөтел пайда болады. Қабынудан 4-5 күннен кейін терінің тыртысуы
аздап бəсеңдеп, сөл түйіндері, жұмсарып, абсцесстер жарылады. Одан сары
түсті қою, мол ірің ағып кетеді де, 2-4 күн ішінде дене қызуы бəсеңдеп,
қабыну процесінің өршуі тоқтайды, ал жарылған орындары дəнекер
ұлпалармен тола бастайды.
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66 – сурет. Жақ асты сөл

– сурет.
асқынған түрі
67

түйіндерінің ұлғаюы

Сақаудың

Шағылысу жолымен ауру жұқтырған биелерде генитальдіқ түрі дамиды.
Бұл кезде қынаптың кілегейлі қабығы іріңді қабынып, маңындағы сөл
түйіндері үлкейіп, кейде іріңді желінсау пайда болады. Ал айғырларда
сақаудың генитальдік түрінде қасаның ұшы мен несеп жүретін түтік жіті
қабынып, ісінеді.
Сақаудың үзілмелі түрі негізінен енесін еміп жүрген күтімі жақсы
құлындар мен 5-6 жастағы жылқыда кездеседі. Ауырған малдың денесінің
ыстығы 39-39,5 оС-қа көтеріліп, алқым сөл түйіндері іріңдемей аздап ісінеді.
Мұрынның кілегейлі қабығы сəл қабынып, шамалы скрап ағып тұрады. Ауру
зілсіз өтіп, жылқы 5-7 күнде сауығады.
Сақау асқынған метастазалық түрінде дамыса, онда мұрынның кілегейлі
қабығы, алқым сөл түйіндері, құлақ түбіндегі мойын бездері, шажырқай сөл
түйіндері қабынып, ішкі ағзаларда метастазалық абсцессалар пайда болады.
Ауру барысында дененің ыстығы көтеріліп, малдың күйі төмендейді. Егер
ірің кеңірдекке түссе, жіті аспирациялық пневмония дамиды, ал ірің өкпеге
өткен кезде бронхопневмония дамиды. Бұл кезде дененің ыстығы жоғары
көтеріліп, өкпеде сырылдаған дыбыс шығып, жүрек жұмысы əлсірейді.
Метастаза ошақтары бауырда дамыған кезде, дененің сарғайғаны байқалады.
Ішкі ағзалар зақымданған жағдайда, ауру өліммен аяқталады.
Емі. Індет ошағында ауырған жылқыны оқшаулап, жылы құрғақ қорада
ұстайды, күтімін жақсартып, құнарлы жұмсақ жем-шөп, быламық береді.
Ауырған құлынның енесін саумай, түгелдей емізеді.
Емдеу үшін симптоматикалық ем қолданады. Малдың танауының ішін
фурацилин (1:5000), риванол (1:1000), калий перманганаты (1:1000), 2 %
натрий гидрокарбонаты ерітінділерінің бірімен жуып тазалайды. Жетілген
абсцессаны жарады. Іріңнен тазаратқаннан кейін, орнын жоғарыда
көрсетілген антисептикалық ерітінділермен жуады. Жалпы ем ретінде
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малдың 1 кг тірі салмағына 2 мың ƏБ пенициллин немесе бициллин-3
бұлшық етке күніне 2 рет егеді. Ішкі ағзалардың зақымдануы асқынған кезде
4-5 күн бойы 1 % норсульфазол ерітіндісі бар 30 % глюкозадағы 33 % этил
спиртін 150-200 мл мөлшерде көк тамырға жібереді.
Иммунитет. Сақаумен ауырып жазылған жылқыларда ұзаққа созылатын
өмір бойына иммунитет қалыптасады. Егер шаруашылыққа сырттан жылқы
əкелінбесе, əрі малдың күйі мен күтімі жоғары болған жағдайда 5 жастан
асқан жылқылар сақаумен қайталап ауырмайды. Сақауға қарсы тазаланған
залалсыз стрептококктың С серологиялық тобы өсіндісінен дайындалған
пенициллиназа, қосымша Т-активин, бициллин жəне этоний қосылған
«Стрепвак-5» вакцинасын Қазақ ғылыми зерттеу ветеринария институты
дайындап шығарған. Қазіргі кезде осы вакцина
өндірісте кеңінен
қолданылады.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Сақау ауруынан сақтандыру үшін
малдың күтімін жақсартады, құнарланған азықпен қамтамасыз етіп, əсіресе
құлындарды аса ыстық жəне суықтан сақтандыру шараларын жүргізеді.
Аурудың малмен келмеуі үшін сырттан келуін болдырмау мақсатында,
жылқыны, жемді сақаудан таз шаруашылықтан тасымалдайды. Ал əкелінген
жылқыларды 30 күн бойы карантинде ұстайды.
Сақау шыға қалған жағдайда жылқы фермасын сау емес деп жариялап,
шектеу қояды. Əрбір жылқыны клиникалық тексеріп, дене қызуын өлшейді.
Ауру жəне ауруға күдікті жылқыларды оқшаулап, жеке ұстайды, қалған
малдарды күн сайын тексеріп отырады, күтімін жақсартып, бір-бірімен
араластырмайды. Қора жəне оның айналасы, жылқының күтім заттары, ат
əбзелдері, жем-шөп астаулары тазартылып, дезинфекция жүргізіледі. Ең
соңғы ауырған мал жазылып, 15 күннен кейін шектеу алынады жəне
қорытынды дезинфекция жүргізіледі.
Бақылау сұрақтары:
Сақау қоздырушысы жəне оның төзімділігі.
Аурудың індеттік деректері
Сақаудың өтуі мен клиникалық белгілері.
Сақаудың емі.
Иммунитетің қалыптасуы.
Сақтандыру жəне күресу шаралары.
10.2.2. Маңқа
Маңқа – Сап - Malleus – көп жағдайда созылмалы өтетін дара
тұяқтылардың жұқпалы ауруы. Кілегейлі қабықтарда, теріде жəне ішкі
ағзаларда казеозды ыдырау менойық жаралануға бейімді түйіншектер
құралуымен сипатталады.
Қоздырушысы – Actinobacillus mallei – қозғалмайтын, спора түзбейтін,
теріс грамды таяқша, көлемі 1-5х 0,3-0,8 мкм. 1-5 % глицерин қосылған
155

қарапайым қоректік орталарда өседі. Глицеринденген картоптық қоректік
орта бұл микроб үшін ажыратушы орта болып саналады, мұнда қоздырушы
өсіндері өзіне тəн түсі бал тамшысына ұқсас мөлдір болып өседі.
Төзімділігі. Ауру қоздырушысы сыртқы ортада төзімсіз келеді. Оны күн
сəулесі 24 сағатта, 80 оС қыздыру – 5 мин кейін өлтіреді. Мұрыннан аққан
кепкен іріңде 7-15 күннен кейін, суда жəне шіріген материалда – 14-30
күннен кейін, несепте 4 сағаттан соң өледі. Хлорлы əктің (5 % белсенді
хлоры бар ), фенолдың (2 %), күйдіргіш натрийдің (1 %), кроелиннің (3 %)
ертінділері маңқаның қоздырушысын тез өтіреді.
Індеттік деректер. Маңқа ауруына дара тұяқтылар – жылқы, есек,
қашыр бейімді. Сирегірек жабайы хайуандар – арыстан, жолбарыс, сілеусін,
мысық ауырады. Бұларға ауру өлген малдың өлексесін жеген кезде жұғады.
Ешкі мен түйенің маңқамен ауырғаны туралы мəлімет бар. Лабораториялық
жануарлардан маңқаға теңіз шошқасы аса сезімтал келеді. Маңқа адамға
жұғады.
Қоздырушының бастауы – танауының сорабымен жəне терідегі ойық
жаралардың секретімен микробты бөліп шығаратын ауру жануарлар. Сау
малдар аурулармен бірге күтіліп-бағылған кезде, кейде шағылысқан кезде
жыныс органдары арқылы, ластанған жем-шөп, су, күтім заттары, ат
əбілездері арқылы жəне тыныс алу жолдарымен де беріледі. Аурудың
таралуына жетімсіз желдетілген ылғалды тар қораларда малдың күтіпбағылуы да себеп болады. Маңқа бейім жануарлар арасында тез таралмайды,
себебі баяу жəне жасырын өткен кезде, ауру қоздырушысы сыртқы ортаға
сирек бөлініп отырады. Арыстан, жолбарыс жəне басқа да ет қоректілер
еріксіз жағдайда ұсталған кезде маңқамен ауырған дара тұяқтылардың
етімнен қоректендірілген кезде ауырады.
Өтуі жəне белгілері. Аурудың жасырын кезеңі 2-3 аптаға созылады.
Ауру жіті, созылмалы жəне симптомсыз өтеді.
Маңқа жіті өткен кезде жылқының дене қызуы 41-42 оС-қа дейін
көтіріледі, тыныс алуы жиілейді, танауының
кілегей қабықтары домбығып, кілегейлі сорап
ағып тұрады, сирек, құрғақ жөтел пайда
болады
жəне
азыққа
деген
тəбеті
нашарлайды. Танаудың кілегейлі қабығында
қызыл шеңбермен жиектелген ұсақ сарғыш
түсті түйіндер пайда болады. Ұзамай бұл
түйіндер өліеттенеді де, орындарында қалың
жиекті дөңгеленген ойылымдар қалады.
Олардан кілегейлі-іріңді экссудат, кейде қан
араласқан сора ағып тұрады. Ауру процесі
68- сурет. Маңқа
созылмалы түрге ауысқан кезде, ойылымдар
ауруындағы танау
жазылып, олардың орнында жұлдыз тəрізді
қуысындағы ойық жаралар.
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тыртықтар қалды. Шықшыт астындағы сөл
түйіндері ісінеді, сипап көрген кезде
ауырсынып, ыстық,соңынан тығыз, бұдырлы,
қозғалмайтын
қатты
болады.
Бастың,
мойынның, аяқтардың, ұманың терілерінде
іші іріңді некрозды затпен толған ойық
жараларға асты айналатын ұсақ түйіндер
пайда болады. Ойық жара бар жердің тері сөл
тамырлары жуандайды да, ұзына бойына
түйіндер мен ой жаралар құрылатын жіп
түріне айналады. Тері маңқа сы кезінде
жылқының артқы аяқтары ісінеді, мал 69-сурет. Маңқа ауруындағы
ақсайды. Ауру бірнеше айдан жылға
терідегі ойық жаралар.
созылады. Стационарлы таза емес аймақтарда байқалатын аурудың
симптомсыз өтуі бірнеше жылға созылуы мүмкін.Маңқаның жіті түрде өтуі
8-30 күнге созылады. Ауру мал өледі немесе ауру созылмалы түрге ауысады.
Жыртқыш аңдарда маңқа жіті өтеді. Олар ақсайды, мұрыннан кілегейлі-іріңді
немесе қанды сорап ағады, мұрынның қырының, аяқтар мен құйрық
терілерінде ойық жаралар пайда болады.Ауырған хайуандар 1-2 аптадан
кейін өлімге шалдығады.
Диагноз. Ауру жіті дамыған жағдайда клиникалық белгілері айқын
байқалған кезде диагноз қою қиын емес. Бұл кезде диагноз клиникалық
талдау жəне індеттанулық деректер негізінде қойылады. Ауру созылмалы
немесе жасырын түрде өтсе, онда аллергиялық зерттеу жүргізіледі. Ол үшін
маллеин қолданады. Аллергиялық зерттеу мақсатында маллеинді көзге
тамызып, теріге жəне тері астына егеді.
Маллеинді арасына 6 күн салып, 2 рет көз коньюктивасына 3-4 тамшы

70- сурет. Жақ асты сөл
түйіндерінің ұлғаюы.

71- сурет. Көзге қойылатын
маллеинизацияның оң нəтижесі.
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тамызады. Организмнің реакциясын маллеинді бірінші тамызғаннан кейін
əрбір 3 сағат сайын жəне 24 сағат өткен соң есепке алады. Егер көзде іріңді
коньюктивит байқалған жағдайда, реакция «оң» деп, ал коньюктивда өзгеріс
болмай, көз аздап қызарып, жас ағу байқалса, онда реакция «теріс» деп
саналады.
Маллеинді тері астына жіберу тəсілімен асау, табындағы жылқыларды
тексереді. Ол үшін маллеиннің 0,2 мл мөлшерін мойын терісіне егеді.
Реакция нəтижесін 48 сағаттан кейін есепке алады. Егер маллеин енгізген
теріде ұстағанда ауырсыну, ыстық тығыз ісік пайда болса реакция «оң» деп
есептеледі. Экспортталынатын жылқыны осы тəсілмен екі қайтара тексереді.
Емі. Маңқамен ауырған жануарларды емдеуге тиым салынады, оларды
жояды.
Иммунитет. Маңқаның арнайы өзіне тəн препараттары жоқ.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Маңқаны енгізбеу үшін
шаруашылыққа клиникалық сау жəне маллеиндеуге теріс нəтиже берген тек
қана аурудан таза шаруашылықтардан жылқылар əкелінеді. Сыртан əкелінген
малдарды 30 күн бойы карантинде ұстап, маңқаға қайта тексереді. Барлық
шаруашылықта жылына бір рет, ал аурудан таза емес шаруашылықта
жылына 2 рет дара тұяқты барлық мал маллеиндеуден жəне клиникалық
тексеруден өткізіледі. Маңқа пайда болған шаруашылық немесе оның
бөлімшесі аурудан таза емес деп хабарланады да, карантин қояды. Осы
шаруашылықтан бейім жануарларды əкетуге, əкелуге, қайтадан топтауға
жəне етке союға тиым салынады. Маңқаның белгілері білінген малдар жедел
түрде жойылады, ал аурға күдіктілерді шаруашылық аурудан таза деп
хабарлағанға дейін, əрбір 15 күн сайын көзді маллеиндеу тəсілімен тексеріп
тұрады.
Қоралар, күтім заттары мен жабдықтар тазаланып дезинфекция
жүргізіледі. Маңқа малдары шыққан қоралардағы көң, төсеніш жəне жемшөп қалдықтарын дезинфекциялық ертінділермен суландырылғаннан кейін
шығарып өртейді.
Басқа көң биотермиялық жолмен 2 ай бойы
зарарсыздандырылады. Дезинфекция əр 15 күн сайын 3 % хлоры бар хлорлы
əктің тұндырылған ерітіндісімен, 3 % формалин, 3 % күйдіргіш натрий
ерітінділерімен жүргізіледі.
Ауру малдың соңғы рет байқалуынан кейін 45 күннен соң ауруға бейім
барлық малдарды көзді маллеиндеу тəсілімен 3 қайтара тексерген кезде теріс
нəтиже алынған жағдайда ғана жəне қорытынды дезинфекция жүргізіліп,
шаруашылық маңқадан таза деп хабарланады жəне карантин алынады.
Бақылау сұрақтары:
Маңқа қоздырушысы жəне оның төзімділігі.
Аурудың індеттік деректері.
Маңқаның өтуі мен клиникалық белгілері.
Иммунитетің қалыптасуы.
Сақтандыру жəне күресу шаралары
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10.2.3. Індетті лимфангит
Індетті
лимфангит
(мандам)эпизoотический
лимфангит,
блостомикоз, африканский сап- Lymphangitis epizootica, созылмалы өтетін
терінің сөл тамырлары мен тері асты шелінің қабынып, іріңді жараға
айналуымен сипатталатын жылқы тектес жануарлардың жұқпалы ауруы.
Тарихи деректер. Індетті лимфангит 4 ғ. бері белгілі. Бірақ ұзақ уақыт
оны маңқаменоны маңқамен шатастырып келді. Ауру қоздырушысын 1873
жылы италян С.Ривольта жылқының іріңінен бөліп алды. Індетті лимфангит
жер шарының көптегенелдерінде ең тараған болатын. Қазіргі кезде Азия мен
Африка континенттерінде, сирек Қазақстанда ұшырасады.
Қоздырушысы – бір торшалы саңырауқұлақ Histoslasma farciminosum
(Criptoroccus farciminosus) – іріңдеген тері тамырларында сопақша келген
денешіктерінің екі ұшы үшкілденіп бітеді де, сыртында қосарланған қабығы
болады. Микробтың протоплазмасында бір немесе бірнеші дірілдеп көрінетін
жылтырауық зат болады. Криптококтардың ұзындығы 2,5-4 мкм,
микроскоппен 400 есе үлкейткенде жақсы көрінеді. Бүршік жарып өсіпкөбейеді. Олар көбнесе нейтрофильдер мен макрофагтардың ішінде, кейде
торша арасында жеке немесе тобымен орналасады. Криптококктар барлық
анилин бояуларымен жақсы боялады. Ал Гимза əдісімен бояғанда өте жақсы
көрінеді, грамоң. Екі жақтаулы қабығы, өлген торшалар боялмайды. Ауру
малдың денесінде саңырауқұлақ тек криптококк түрінде өсіп көбейеді, ал
бұтақшалары жасанды қоректікорталарда өскен кезде байқалады.
Мандам
саңырауқұлақтары
пептон бауыр агрында немесе 1 %
глицерин, 2 % глюкоза, жұмыртқа
қосылған ортада жəне Сабуро
ортасында өседі. Қоректік ортаға 10
%жылқы, қоян сиыр қанын қосса,
қоздырушы өсуін тездетеді, өсу
үшін ең қолайлы температура 25-37
0
С. Барлық қоректік ортада шоғыры
сарғыш түсті дақ түрінде көрінеді.
2-3 айдан кейін қоңыр сары түске
еніп, тығызданып, қатпарланып,
айналасы көмкеріледі. Жекеленген
қоздырушылар микроскоппен
72- сурет. Criptoroccus farciminosus
қарағанда бұтақталған мицелияларға жəне хламидиоспориялардан тұрады.
Криптококты бөлу үшін, оны арнаулы ыдыста, қанды агарда, қан
қосылған Сабуро қорек ортасында (рН 7,4) ауасында 15 % СО2 бар, 37 0С
жылылықта өседі. Жағындыда криптококктар бүршікті, дөңгелек, сопақ,
кейде хламидиоспориялы қысқа мицелияларымен болады. Зертханалық
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жануарлар мандам криптококтарына төзімді жəне бұл микробты
жұқтырғанда ауруға шалдықпайды.
Төзімділігі. Мандам саңырауқұлақтарының мицелиялы түрі топырақта,
малдың қиында, тоңазытылған өсіндіде 3 айдай сақталады. Біртіндеп
қыздырса 60 0С 5 мин арасында өледі. Құрамында 1 % белсенді хлоры бар
хлорлы əк қоздырушыны 2 мин, 3 % креолин ерітіндісі 5 мин, 3 % күйдіргіш
натрий 25 мин өлтіреді.
Індеттік ерекшеліктері. Індетті лимфангитке жұмыр
тұяқты
жануарлар: жылқы, қашыр, есек, пони шалдығады, кейде онымен түйе де
ауырады. Жылқының жас мөлшері ауруға ешқандай əсер етпейді, сөйтседе 6
айға дейінгі құлындар ауруға осал келеді.
Ауру қоздырушысының бастауы – ауру малдар. Олардың абсцесса
жараларынан аққан іріңмен бірге қоздырушы бөлініп, қоршаған ортаны
ластайды. Сау малдың денесіне микроб көбінесе жарақаттанған тері арқылы
ауамен, алиментарлық жолмен, ал кейде жыныс мүшелері арқылы берілуі де
мүмкін.
Ауру қоздырушысының таралу себепкерлеріне ер-тұрман, ершік, жүген,
қамыт-сайман, кейбір жағдайларда ауру малдың іріңімен ластанған топырақ,
малдың қиы, жем-шөп жатады. Ал мал бірімен біріүйкеніп, жанасқанда
мандам тез тарайды. Сонымен қатар қан сорушы жəндіктер де аурудың
таралуын тездетеді. Мандамға шалдығу барысында малдың күйі мен күтімі
шешуші орын алады.
Шаруашылықтарда мандам шыға қалса, ол салыстырмалы түрде баяу
тарайды. Ауруға көбінесе бір-екі немесе бірнеше мал бірден шалдығады.
Мандам жыл мезгілінің кез келген уақытында байқалады, ал аса өршіп
қозатын мерзім күз жəне қыс айлары. Бұл аурудан мал өлімінің көрсеткіші
10-50 % жетеді.
Дерттенуі. Ауру қоздырушысы криптококк немесе мицелия түрінде
денеге жарақат арқылы еніп, сол жерде қабыну туғызады. Егер дененің
төзімділігі жоғары болса, инфекциялық процесс одан əрі дамымайды.
Мандам түйіндері қауашақтанып, онда тұз жиналады да, қоршалады, біразы
солып, тартылып қалады, ал кейбірі жарылып, іріңі аққан соң ұзамай
жазылып кетеді. Қоршалған түйіндегі криптококтар 14-45 тəулік арасында
өледі. Төзімділігі төмен, əлсіз организмде іріңді түйіндер қауашақтанбайды,
қоздырушы тері асты шеліне өтіп, онда үлкендігі орман жаңғағынан қаздың
жұмыртқасындай жаңа түйіндер құрайды. Кейін олар жарылып, кейде
бірімен бірі қосылып, үлкен жараларды құрайды. Маңайындағы ұлпалар
домбығып, ауыртпалы, ал сөл тамырлары жуандап, сипағанда қатайып, оның
бойындағы түйіндер білініп тұрады. Жақын орналасқан сөл түйіндері де
зақымданады. Олар əдеттегіден үлкейіп, сипағанда ауырады, тығыз, кейде
іріңді қалта пайда болып, жарылғанда ірің ағады. Егер криптококтар қанға
өтсе, онда процесс бойға жайылып, ішкі мүшелерде (өкпе, бауыр, бүйрек т.б.)
іріңді түйіндер құрылады. Нəтижесінде ауырған мал қағынып өледі.
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Өтуі мен симптомдары. Жасырын кезеңі тым ұзақ 1-3 айға дейін
созылады. Аурудың өрбуі баяу 2-8 айға дейін, кейде бір жылдан астам.
Жалпы дерттің дамуы зілсіз жəне зілді деп бөлінеді.
Зілсіз дамығанда терінің əр жерінде,
əсіресе шоқтығында, мойнында, басында,
кейде ұмасы мен қынында, сырттан
көрінетін
кілегейлі
қабықтарында
бидайдың үлкендігіндей қатты түйіндер
пайда болады. Ұзамай олардың көлемі
үлкейіп, жұмсарады да, біртіндеп жарылып
орындарында
жара
пайда
болады.
Зақымданған орындардағы сөл тамырлары
жуандап, қатайып,
сырттай білініп,
сипағанда бойындағы түйіндер білініп
тұрады. Сонымен қатар маңындағы сөл
түйіндері де үлкейіп, сипағанда қатайғаны
сезіліп, мал ауырсынады. Кілегейлі
қабықтары зақымданса сұр түсті түйіндер
пайда болып, кеңірсектен аздап іріңді сора
ағады. Жалпы ауырған малдың күйі
73- сурет.Індетті
инфекция жеңіл дамығанда көп өзгермейді,
лимфангиттегі зақымдану
ауру 2-4 айға созылып, ақыры жазылады.
Ауру зілді өрбіген кезде дененің əр
жерінде жүзден астам іріңді түйіндер пайда
болып, олар тек теріде ғана емес, тері асты
шелінде де құрылады. Көпшілік тұйіндер
өзара өзек арқылы жалғасып, кейінірек
қосылып, жарылған кезде үлкен терең
жаралар пайда болады. Олар ұзақ уақыт
іріңдеп жазылмайды. Əсіресе сирақтардың
зақымдануы көпке созылады. Кейін
дəнекер ұлпалар өсіп, жазылған аяғы
шамадан тыс жуандап, шораяқтанады.
Ауырған мал селқостанып, ыстығы
көтеріледі, тез ариды. Ауру
6-8 айға
созылып, зілді түрі негізінен малдың
өліміне əкеп соғады.
Патологоанатомиялық
өзгерістер.
Өлексенің терісінде көптеген іріңді
74- сурет. Індетті
түйіндер мен жаралар болады. Сөл
лимфангиттегі аяқтың
тамырлары жуыандап, көрініп тұрады.
зақымдануы
Маңындағы сөл бездері үлкейіп, іріңдеген,
кейбірі жарылған болады.
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Танаудың кілегейлі қабығында, жыныс мүшелерінде бозғылт –сары түсті
түйіндер ұшырасады. Дəл осындай сөл түйіндерді өкпеден, бауырдан,
көкбауырдан да табуға болады.
Балау. Ауру індеттанулық деректерді, клиникалық бегілерін
жинастырып, талдау негізінде анықталады. Оған қосымша іріңді микросоп
арқылы қарайды. Жарылмаған түйіндегі іріңді боямай-ақ төсеніш шыныда
физиологиялық ерітіндімен араластырып, болмаса 10 % күйдіргіш натрий
ерітіндісіне салып қарайды. Егер іріңде криптококк табылса, аурудың балауы
дұрыс болғаны.
Ажыратып балау клиникалық белгілері жəне індеттанулық деректер
негізінде маңқадан ажыратады. Қажет болса маллеинмен «көз байқауы
реакциясы арқылы тексереді.
Емі. Індетті лимфангит кезінде емдемейді, ауру малды жояды.
Иммунитет. Лимфангитпен ауырып жазылған жылқыларда өмірінің
аяғына дейін төзімділік сақталады, яғни ғұмырлық иммунитет пайда болады.
Қолдан жасанды иммунитет тудырар преараттар əлі ойластырылмаған.
Дауалау жəне күресу шаралары. Аурудан сақтандыру үшін шаруашылық
аумағының індеттік ақуалын үнемі мұқият қадағалап отырады. Басқа жақтан
əкелінген жылқыларды дауалау карантиніне қойып, тексеріп шығады,
кілегейлі қабықтарын, теріні арнайы қарап, көреді. Бағып күткенде, мініптүскенде жануарлардың жарақаттанбауына қолайлы жағдай жасайды.
Егер шаруашылықта ауру шыға қалса, онда аумақ сау емес деп
жарияланып, карантин ұйымдастырылады. Карантиннің шарты бойынша мал
əкелуге, əкетуге, оларды ферма ішінде ары-бері ауыстыруға, сау
жылқалармен бірге жаюға, пішуге, бие сауып, қымыз ашытуға тиым
салынады. Ауру малдарды өлтіріп, терісін алмай жояды. Індет ошағындағы
басқа жылқыларды 5 күн аралатып клиникалық тəсілмен тексеріп отырады.
Оларды басқа ферманың малына араласпайтындай етіп пайдаланады. Ауру
шыққан қораны, оның айналасын тазартып, əрбір күн сайын
дезинфекциялайды. Ол үшін 5 % əсері бар хлорлы əкті, 5 % формальдегид
ерітіндісін, 10 % күйдіргіш натрий ерітіндісін қолданады. Қамыт-сайман, ертұрманды 60 0С формальдегид буында 1 сағат ұстайды. Ауру жəне дүдəмал
малдың көңін, жемшөп қалдықтарын жағып жібереді. Карантинді ең соңғы
ауру мал жойылып, ақырғы рет сау мал тексеріліп, дезинфекция жасалынған
соң 3 ай өткенде алады.
10.2.4. Жұқпалы анемия
Жылқының жұқпалы анемиясы- Инфекционный анемия лошадей –
Anemia infectiosa equorum, қан түзу мүшелерінің зақымдануы салдарынан
қаназдыққа ұшырап, дененің қызуы тұрақты немесе аумалы –төкпелі
көтеріліп, дене қызынған кезде кілегейлі қабықтардың қанталап, жүрек қан
тамыры жүйесінің қызметінің бұзылуымен ерекшеленетін жұқпалы ауру
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Тарихи деректер. Жұқпалы анемияны алғаш рет 1841 жылы Францияда
Линье сиппатады. Оның қоздырушысының вирус екенін Карре мен Валде
(1904) дəлелденді. Ауру 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басында
көптеген Европа, Азия, Америка елдерінде бар екендігі анықталды, ал 1
дүниежүзілік соғыс кезінде Франция, Германия, Ресей сияқты мемлекеттерде
жаппай таралды. Соңғы жылдары жұқпалы анемия Батыс Европа, Оңтүстік
Америка елдерінде, АҚШ, Канада, Жапонияда тіркелді.
Қоздырушысы –Equine infectious anemia retrovirus аталатын Retroviridae
тұқымдастығының Lentivirinae тұқымдас тармағына жататын РНҚ геномды
вирус. Оның басты ерекшеліктері кері транскриптаза белсенділігі жəне
организмге енген соң бастапқы 4-6 сағат ішінде ДНҚ түзілуін тежеуші
себепкерлерге сезімталдылығы (бұл кезед провирустың екі орамды ДНҚ –сы
түзіледі).
Вирус трипсиннің, РНҚ мен ДНҚ – азалардың əсеріне төзімді,
термолабильді, 60 0С уыттылығын 30 минут ішінде жояды. Қайнатқанда 1-2
минут, күн сəулесі əсерінен 1-3 сағат ішінде белсенділігін жоғалтады. 0
минус 2 0С 2 жылға дейін, глицеринде 7 ай, несеп пен садырада 2,5 айға дейін
сақталады. Зардаптанған шөп пен жайылым 9 айдан соң қауіпсіз болады.
Күз-қыс мезгілінде сұлыдағы вирус 8,5 ай өткен соң ғана зардаптылығын
жоғалтады. Қоздырушы кептіру мен шіруге төзімді.
Вирус химиялық заттардың əсеріне біршама төзімді. 2-3 % калий
перманганатының 20 % сөндірілген жəне сөндірілмеген əк ерітінділері
вирусты бейтараптай алмайды. Күйдіргіш натрий мен формалиннің 2 %
ерітінділері оның 5 минут ішіде бедсенділігін жояды, бірақ 5 минут өтісімен
аммиак ерітіндісімен қайтадан белсенділігін қалпына келтіруге болады.
Індеттік ерекшеліктері. Табиғи жағдайда жұқпалы анемиямен жылқы
жасына, тұқымына қарамай ауырады. Ауруға шалдыққан құлындар көбінесе
өліп қалады. Сонымен қатар пони, есек пен қашыр шалдығады. Есек пен
қашыр пони мен жылқыға
қарағанда төзімдірек келеді де,
əдетте жітіден төмен немесе
созылмалы түрде ауырады.
Ауру малдан сау малға вирус
қан сорушы жəндіктер арқылы
беріледі. Вирустың берілуі
бірқатар
себептерге
байланысты. Ауру жіті өткен
жағдайда жануардың қанында
вирустың титрі өте жоғары
болады. Мұндай малдың қанын
0,01 мл мөлшерінде тері астына 75-сурет Жұқпалы анемиямен ауру жылқы
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немесе көк тамырға жіберсе, əсіресе құлын, жұқпалы анемияға шалдығады.
Ремиссия кезінде қанда вирустың титрі өте төмен болады немесе мүлде
болмайды.
Ауру қоздырушысының негізгі тасымалдаушысы сона болып есептеледі.
Бұл жəндік вирустың механикалық тасымалдаушысына жатады. Маса мен
шіркейдің анемия вирусын тасымалдаудағы маңызы аз.
Жұқпалы анемияның негізінен жаздың күні қан сорғыш жəндіктер
шыққан кезде байқалады. Ал аурудың қысты қүні байқалуы созылмалы өткен
дерттің асқынуынан, немесе қан құю, вакцина егу сияқты əрекеттердің
нəтижесінде болады. Бұл індет көбінесе тұрақтанған инфекция ретінде
балшықты, сазды жерлерде, орманды далаларда, өзенді, нулы, қан сорғыш
жəндіктер көп алқаптарда кездеседі. Бастапқыда бірер малда ғана байқалған
ауру кейіннен жаппай білінуі мүмкін. Əдетте індет басталған соң 20-30
күннен кейін ауруға шалдығу көрсеткіші ең жоғарғы деңгейге жетеді.
Жұқпалы анемияның таралу қарқыны жоғары, ал өшуі баяу өтеді.
Далалы жəне шөлейт аймақтарда жұқпалы анемия əдетте кең тарамайды.
Мұндай жерлерде індеттің шығуы ауру жылқыны əкелуден пайда болады.
Жылқылардың арасында симптомсыз анемия вирусын алып жүру кең
тараған. Ондай жануарлардың қанынан биопрепараттар (гипериммунды қан
сарысуы, буаз биенің қан сарысуы) даярлап, пайдалану індетті таратуға себеп
болады.
Дерттенуі. Денеге енген
жұқпалы анемия вирусы макрофаг
торшаларында көбейеді де көп мөлшерде вириондар мен вирустың
антигендері түзіледі. Оған жауап ретінде антиденелер пайда болады. Дерт
процесі нəтижесінде макрофагтар мен бірқатар басқа да торшалар
зақымданады. Вирустың тікелей торшаға əсер ететін цитолиздік белсенділігі
төмен, ал зақымдану қан айналымында ұзақ уақыт болатын антиген-антидене
иммундық кешенінің əсерінен болады. Эритроциттерге жабысқан вируспен
антиденелер қосылып, бұл иммундық кешендер комплемент жүйесін іске
қосып, гемолизге əкеп соқтырады. Нəтижесінде аурудың негізгі клиникалық
көрінісі анемия пайда болады. Анемияның бұдан да басқа себебі бар. Ол
дене қызуының салдарынан жəне макрофагтарда вирустың көбеюіне
байланысты гемопоэздің бəсеңдеуі. Сүйек майының гипофункциясы
сонымен қатар темірдің жетімсіздігінен де туындайды. Сонымен бұл
инфекция кезіндегі анемия тамырдың ішіндегі жəне сыртындағы
эритроциттердің гемолизге ұшырауының жəне сүйек майының қан түзу
қызметінің нашарлауының салдары.
Өтуі мен белгілері. Аурудың жасырын кезеңі орта есеппен 10-30 күн,
кейде 5 күннен аспауы немесе 3 айға дейін созылуы мүмкін. Жұқпалы
анемияның негізгі белгілері мыналар: дененің қызынуы, гастроэнтерит,
жүректің əлсіреуі жəне тыныстың тарылуы. Бегілердің біліну
ерекшеліктеріне жəне даму қарқынына қарай аурудың аса жіті, жіті, жітіден
төмен, созылмалы жəне жасырын түрлерін ажыратады.
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Аса жіті өтуі сирек байқалады. Аурудың бұл түріне диагноз қою қиынға
соғады да, уланудан, жіті өтетін вирустық жəне бактериялық аурулардан
ажырату мүмкін бола бермейді. Жұқпалы анемияның аса жіті өтуі індет
алғаш байқалғанда кездеседі. Оның жасырын кезеңі қысқа, дененің қызуы
үнемі жоғары деңгейде болып, жүректің қызметі нашарлап, тынысы жиілеп,
геморрагиялық энтерит байқалады. Ауру бірнеше сағаттан екі тəулікке дейін
созылып, малдың өлімімен аяқталады.
Ауру жіті өткен кезде жылқының дене қызуы көтеріліп 40-41 0С жетеді.
Жануар күйзеліп, кейде аздап қозынады. Коньюнктиваны, танау мен
ауыздың кілегей қабығын қан кернейді. Жүректің соғысы жиілеп, ауру
өршіген кезде тамыр соғысы минутына 100-ге жетеді. Жүрек қызметінің
бұзылуынан үйек тұсында, ұмасы мен сирақтарында сұйықтық іркіліп,
домбығу байқалады. Ауырған жылқы басын төмен салып, күйзеліске
ұшырап, жүрген кезде ентігіп, жүрегі қатты соғып, сүріне береді.
Əдетте тышқаншақ тиіп, іші өтіп, кейде нəжісіне қан араласады. Жылқы
дұрыс азықтанғанымен, бірақ тез арықтайды. Ауру дами келе көзге көрінетін
кілегейлі қабықтары бозарып, ісінеді, ұсақ қанталаулар байқалады. Əсіресе
көздің үшінші қабағы мен тілдің астының қанталауы жиі ұшырасады. Көз
коньюнктивасы алабұртып, осы ауруға тəн патогностикалық жағдайда
болады.
Ауру жіті өткен кезде анемия тез өрбиді. Эритроциттердің саны 1 мл-де
3-2 млн, ал кейде 1 млн-ға дейін кемиді, қан сұйылып, нашар ұйыйды,
эритроциттердің шөгуі (ЭШЖ) жылдамдайды. 15 минутта 70-80 бөлікке
жетеді, артериялық қан қысымы төмендейді.
Аса ауыр жағдайда бүйрек зақымданып, несеп шамадан тыс бөлініп, түсі
қоңыр-қошқылданып 5-10 % дейін белок болады. Дененің қызуы үнемі
жоғары болып, тек кейбір күндері ғана төмендейді. Жіті өткен анемия 3-15
күнге, кейде бір айға дейін созылады.
Инфекция жіті өткен кезде бірнеше рет ұстамасы білінген соң,
клиниалық белгілері өшкінденіп, субклиникалық түрге ауысады. Дененің
ыстығы қайтып, жүрек қызметі қалпына келіп, жануардың қоңы көтеріле
бастайды. Бұл кезең бірнеше күннен бірер аптаға дейін созылады да, одан
кейін аурудың ұстамасы қайталайды.
Ремиссия кезінде жылқы сау болып көрінеді. Бірақ мұқият тексерген
кезде жүрек қызметінің кемістігі, күш түскенде тез шаршайтындығы
байқалады да, жылқы тершең жəне сүріншек келеді. Ондай жылқыны емдеу
немесе күту аурудың қайталануына əкеп соғады. 2-3 ай ішінде ауру 1-2-ден
10 ретке дейін қайталануы мүмкін. Рецидивтің 3 айдан асуы сирек құбылыс.
Қайталанған кезде аурудың жіті өткен кездегі белгілері байқалады. Бұл кезде
жылқының несебі мен нəжісінде қан болады. Анемия жітіден төмен өткен
кезде жылқы өлімге ұшырайды немесе ауру созылмалы түрге ауысады.
Созылмалы өтуі көбінесе жұқпалы анемия ұзақ уақыт байқалған
шаруашылықтарда кездеседі, кейде аурудың жаңадан шыққан жерінде де
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кездеседі. Анемия созылмалы өткенде оқтын-оқтын дененің ыстығы
көтеріліп, арасында ремиссия ұзаққа созылады. Аурудың қайталануы мен
оның арасындағы ремиссия бірнеше сағаттан 5-6 күнге, кейде 2-3 аптаға
созылады. Дененің қызынуы таңертең немес кешке байқалуы мүмкін.
Қызбаның ұстамасы кезінде жүректің қозынуы күшейіп, бұлшық еттері
дірілдеп, жылқы жүдеп, қан аздық байқалады, кейде іші өтіп, ішекқарынның қызметі бұзылады. Бірақ 2-3 аптадан бірнеше айға жалғасатын
ремиссиялар кезеңдерінде жылқылардың жұмысқа қабілеттілігі қалпына
келеді. Қанағаттанғысыз азықтандыру мен мөлшерден тыс жұмысқа
пайдалану ауруды асқындыруы мүмкін жəне малдың өліміне əкеп соғады.
Симптомсыз өткен инфекцияда жылқы клиникалық сау тəрізді болып
көрінгенімен, қоздырушының көзі есебінде қауіп туғызады.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Жіті немесе жітілеу өткен жұқпалы
анемиядан өлген жылқының өлексесін жарып көргенде тері асты шелінде
сірілі-геморрагиялық іркілдектер, сірілі жəне кілегейлі қабықтарда, үлпершек
мүшелерде көптеген ноқатты, дақты, жолақты қанталаулар табылады. Көздің,
ауыздың, танаудың кілегейлі қабықтары, тері асты шелі бозғылт түсті, кейде
тартады. Сөл түйіндері, əсіресе көк бауыр мен бауырдың ұлғайып, түсі қарақошқылданып, болбырап, кескен жері бұдырмақтанып тұрады.
Ауру
созылмалы өткенде көк бауыр аздап ұлғайып, ірімтіктеніп, тілгенде ақшылсұрғылт бүртіктер көрінеді, ал бауырдың көлемі қалыпты, кейде аздап
атрофияға шалдығып, бөліктері айқын байқалады. Анемия жіті өткенде
бауыр ұлғайып, шеті кернеліп тұрады. Егер жылқы ауру асқынған кезде өлсе,
бауыр өте ұлғайып, тілгенде мускат түсті болады (бөліктерінің шет жағы
сұрғылт сары, ал ортасы қызыл-қоңыр).
Жүрек əдетте оң қарыншаның кеңуінен ұлғаяды, қаны сұйылады.
Гистологиялық тексеру үшін 10 % формалин ерітіндісіне салып, қалыңдығы
2 см аспайтын бауырдың, көк бауырдың, жүректің, бүйректің кесінділерін
алады. Барлық мүшелерде мононуклеарлық, фагоциттер жүйесінің
белсенділік реакциясы байқалады. Бұл клеткаларда гемосидерин қорланады.
Əсіресе бауыр мен көк бауырдағы өзгерістер өзгеше болады, бауырдың
капиллярларында гистиоциттер, макрофагтар, микрофагтар, лимфоидты
торшалар шоғырланады.
Макрофагтар мен Купфер торшаларында
гемосидерин болады. Созылмалы процесс кезінде бауыр торшалары
өліеттенеді. Жіті анемия кезінде көк бауырдың қызыл пульпасы қанға толы
болады, гемосидериннің мөлшері қалыпты жағдайда, созылмалы анемия
кезінде гемосидерин азайып, кейде мүлде жоғалып кетеді. Бүйрек пен
жүректің қан тамырларының айналасына гистиоциттер мен лимфоидты
торшалар шоғырланады.
Балау. Жұқпалы анемияға диагноз індеттанулық, клиникалық,
гематологиялық, патоморфологиялық тексерулердің нəтижесінде қойылады.
Соңғы жылдары серологиялық тəсілдер кеңінен қолданыла бастады.
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Індеттанулық жағдайды анықтау үшін аймақта, нақтылы шаруашылықта
бұрын жұқпалы анемияның болғандығы, ауру қоздырушысының бастауының
жəне берілу тетігінің болу мүмкіндіктері, маусымдық жəне климаттық
жағдайлар, қан сорғыш жəндіктердің құрамы қарастырылады. Байқалған
аурудың клиникалық ерекшеліктері, ауруға шалдығу жəне өлім
көрсеткіштері ескеріледі, өткен жылдары жылқылардың ауру жəне өлу
себептері анықталады.
Клиникалық тексеру кезінде аурудың өту ерекшеліктері, дене қызуының
құбылмалылығы, кілегейлі қабықтардың қанталауы, азыққа тəбеті
сақталғанына қарамай жылқының тез арықтауы, артқы аяқтарының
салдануы, домбығу белгілері ескеріледі. Ауырған жылқының жүрек
қызметінің қозуы өршеленеді.
Гематологиялық тексеру кезінде гемоглобин анықталады, эритроциттер
мен лейкоциттер саналады, эритроциттердің шөгі жылдамдығы өлшенеді.
Сау жылқының эритроциттер саны 5-9 млн болса, анемия кезінде 4 млн
төмен болады, гемоглобин 45 Сали бірлігінен 30-18-ге төмендейді.
Лейкоциттер саны өзгермейді, ал лимфоциттер 25-35 % орнына 60-75 %
болады (6-7 айлық сау құлындарда де кейде 60 % -ға жетуі мүмкін).
Эритроциттердің шөгу жылдамдығы алғашқы 15 мин 70 бөлікке, ал 1 сағат
өткенде 80 бөлікке жетуі жұқпалы анемияға тəн құбылыс деп есептеледі.
Жұқпалы анемияға лабораториялық тексеру комплемент байланыстыру
реакциясы (КБР), иммунофлуоресценция реакциясы (ИФР), диффузды
преципитация реакциясы (ДПР), гемагглютинацияны тежеу реакциясы
(ГАТР) арқылы ауру қоздырушы вирусқа қарсы антиденелерді анықтауға
негізделген. ДПР көмегімен антиденелер ауру жұққан соң 15-20 күн ішінде
айқындалады. Экспортқа шығатын, халықаралық жарыстарға қатысатын
жылқылар осы тəсілмен тексеріледі.
Ерекше жағдайда жұқпалы анемияға биосынама қойылады. Ол үшін
ауруға күдікті малдың қанын сау жылқыға, əдетте құлынға жіберіп, 90 күн
бойы бақылайды. Егер ауруға тəн клиникалық белгілер байқалса, немесе ДПР
оң нəтиже берсе диагноз расталды деп есептеледі.
Ажыратып балау. Клиникалық көріністері ұқсас аурулар есептен
шығарылады. Жұқпалы анемияы қан паразит ауруынан – нутталиоз бен
пироплазмоздан ажырату қажет. Бұл ауру қабаттасып өтуі де мүмкін.
Ажыратып балау қан жағындысын микроскоппен тексеріп, қан паразиттерін
көруге негізделеді.
Лептоспироз кезінде де диагнозды анықтау қажеттілігі туады. Бұл ауру
кезіндегі кілегейлі қабықтардың сарғаюы күшті, несепте қан болады. Өлген
малдың ішкі мүшелерінде лептоспиралар табылады, ал ауру малдың қанында
өзіне тəн антиденелер болады.
Вирустық аурулар (тұмау, жұғымтал ринопневмония, вирустық артрит)
жұқпалы анемияға қарағанда жұғымтал болады, жасырын кезеңі қысқа жəне
əрқайсысына тəн клиникалық көріністері бар.
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Иммунитет. Ауру жылқылардың қанында тəн антиденелер болады,
бұндай малдардың қайтадан ауыруға қарсы тұрушылығы көбінесе жоғары
болады.
Дауалау жəне күресу шаралары. Жұқпалы анемияға қарсы сенімді
вакцина жоқ. Вирустың антигендік варианттары өзгеріп отырады. Бір
вариантына қарсы иммунитет басқа вариантынан қорғалмайды. Ауруға қарсы
шаралар ветеринариялық бақылауға негіделген.
Вирус алып жүретін
жылқылар ДПР əдісімен анықталады. Шетке шығаратын жануарлар соңғы 30
күн ішінде осы реакциямен тексеріліп, нəтижесі сертификатта көрсетілуі
керек.
Жұқпалы анемия ДПР бойынша анықталған жағдайда шаруашылыққа
(табынға) шектеу қойылып, оған шеттен жылқы əкелуге немесе əкетуге
тиым салынады.
Клиникалық ауру жылқылар оқшауланады да көзі
жойылады. 30-40 күн сайын серологиялық тексеру жүргізіп, реакция берген
малды сояды. 2 рет қатарынан теріс нəтиже алынған соң 3 ай табынды
бақылауда қалдырып, тағы да ДПР бойынша тексеріп, нəтижесі теріс болса,
тиісті ветеринариялық-санитариялық шараларды жүргізген соң шектеуді
алады.
Бақылу сұрақтары:
Жұқпалы анемияның қоздырушысы
Аурудың індеттік ерекшеліктері.
Дерттенуі.
Аурудың өтуі мен белгілері..
Патологоанатомиялық өгерістер.
Аурудың диагностикасы.
Ажыратып балау.
Дауалау жəне күресу шаралары.
10.2.5. Тұмау
Жылқының тұмауы- Грипп лошадей – Grippus equorum, тыныс
ағзаларының зақымдануымен жəне дененің оқтын-оқтын қызынуымен
ерекшеленетін, жіті өтетін, аса жұғымтал ауру.
Тарихи деректер. Жылқының тұмауын алғаш рет 1933 жылы Я.Е.
Коляков жəне Д.Н.Рожнов сипаттады, ал қоздырушы вирусын 1956 жылы
Чехословакия ғалымдары О.Совинова мен В.Тумова бөліп алды. Ауру дүние
жүзінің көптеген елдерінде кездеседі.
Қоздырушысы - Influenza A influenzavirus, ортомиксовирустар
туыстығының инфлуэнцавирус тұқымдастығына жатады. Вириондары
фрагменттерге бөлініп липопротеин қабығымен оралған екі спиральді РНҚдан тұрады. А (Equi) 1 жəне А (Equi) 2 деп аталатын екі типке бөлінеді.
Электрондық микроскопта дөңгелек немесе жіпше тəрізді бөлшек түрінде
көрінеді. Жеке вирионы жеті құрылымдық бөліктерден тұрады, оның үшеуі
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белок (нуклеокапсид белогі, гемагглютинин жəне нейроаминидаза). Олар
серологиялық реакцияларда ажыратылады.
Тұмаудың вирусы сыртқы ортада төзімсіз болып келеді. Ультракүлгін
сəуле əсерінен 5 минут ішінде өледі. Ауадағы хлордың аздаған
концентрациясынан 30-60 минутта белсенділігін жояды. 70 % спиртте 5
минут, 3 % фенолда, 1 % йод тұнбасында, 0,1 % алмаста (сулема), 1 %
тотыяинында 3 минут өткенде өледі.
Індеттік ерекшеліктері. Табиғи жағдайда тұмаумен жылқа жасына,
жынысына қарамай ауырады. Сүйтсе де құлын бұл ауруға осал келеді.
Жұмыртұяқтылардан жылқыдан басқа есек ауырады, ал басқа жануарлар
ауырмайды. Шошқа мен сиырға тек қолдан ғана жұқтыруға болады.
Адамның қанында жылқы тұмауының антиденелерінің табылуы жəне де
жылқылардың ауруы тұмау эпидемиясы кезінде немесе одан кейін байқалуы
адам мен жылқы тұмауының арасындағы байланыстың дəлелі ретінде
қарастыруға болады.
Ауру қоздырушысының бастауы – тұмауға шалдыққан жылқы. Вирус
ауру мал мен сау малды бірге ұстағанда ауаның тамшы тозаңы арқылы
беріледі, ал жанасу, жем-су арқылы аурудың маңызы төмен.
Тұмау жылдың кез келген мезгілінде кездеседі, əсіресе көктемде жəне
күзде жиі байқаладады. Оған ауа-райының құбылмалалығы, малдың қорада
ұсталуы жəне олардың ауруға төзімділігінің төмендеуі себепкер болады.
Жылқылардың ауруға шалдығу көрсеткіші, вирустың тиісті типіне қарсы
иммунитетке, күтіміне, қондылығына байланысты 10 % -дан 100 % -ға дейін
жетеді. Ауа-райы қолайсыз, күтімі нашар болған жылқы 1-3 күн ішінде
жаппай ауруға шалдығып, тұмау өкпенің қабынуымен асқынады. Кейіннен
аурудың таралу қарқыны бəсеңдеп, ұзаққа созылады. Тұмаудың байқалу
ерекшеліктері мен асқынуына байланысты өлім көрсеткіші ауырған малдың
0,5-10 % деңгейінде болады.
Дерттенуі. Жылқы дем алған кезде тыныс жолына түскен вирус үшін
кілегейлі қабықтар инфекция қақпасы болып табылады. Қоздырушы
кілегейлі қабықтың цилиндрлі эпителийіне еніп, өсіп-өнгенде бұл
торшалардың ыдырауына əкеп соқтырады. Сондықтан да негізгі
патологиялық өзгерістерөлген жалқының өкпесінен табылады.
Торшалардан босанып шыққан вирус эпителий ұлпасының жаңа
телімдерін зақымдайды да, кілегейлі қабықтың мол ауқымына дерт
жайлайды. Қабынған ұлпалар ыдыраған кезде улы заттар жиналып, қан мен
сөлге өтіп, көптеген ағзаларда, оның ішінде жүрек етінде, бауырда,
бүйректерде, қан тамырларында дегенеративтік процестер басталады. Бұл
процестердің, жалпы дерттің өрбу дəрежесі микроорганизмнің төзімділігіне,
оның қоздырушысы микробқа қарсы тұру қабілетіне байланысты.
Организмнің иммундік қорғанысында интерферонның түзілуі
айтарлықтай маңызды. Ауру жеңіл өткенде зақымданғанмүшелердің қызметі
тез қалпына келеді. Организмнің төзімділігі нашар болғанда коктар,
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микоплазмалар, пастереллалар жəне басқа микроорганизмдердің əсерінен
қосалқы инфекция өрбиді.
Өтуі мен белгілері. Жасырын кезеңі 1-3 күн, кейде 5-7 күнге созылады.
Ауырған жылқыалғашында пысқырынып, күйзеліп, көзі мен танауының
кілегейлі қабықтарын қан кернеп, жұтқыншақ сөл түйіндері ұлғайып,
жөтеледі. Денесінің ыстығы 40-41 0С көтеріліп, 3 күндей сақталады. Əдетте
денесінің ыстығы екі рет көтеріледі. Денесінің ыстығы қайтпай тұрып алуы
негізінен тұмаудың асқынып, оған бактериялық инфекцияның қабаттасуынан
болады. Денесінің ыстығы көтерілген кезде құрғақ жөтел пайда болады да,.
жылқы жүрген сəтте жөтел ұлғая түседі
Ауырған
мал
жүдеп,
жемшөпке
қарамайды. Малдың көзі қызарып, жас
ағып, қабақтары ісініп, жарықтан
жасқанады.
Тұмаудың
клиникалық
белгілері малдың күтіміне, иммунитеттің
деңгейіне, қоздырушының биологиялық
қасиеттеріне
байланысты
əртүрлі
байқалады. Ауа райы суық, ылғалды
болса ауру шиеленісіп, бактериялық
инфекциялармен асқынады. Вирустың
бірінші штаммы қоздырған ауру жеңіл,
ал екінші штаммы кезінде зілді өтеді.
Жеңіл өткенде негізінен ларинготрахеит,
76-сурет. Тұмаумен ауру жылқы.
бронхит ал зілді өткенде пневмония байқалады Ауру зілді өткенде
жылқының жөтелі құрғақ, ауырсынып жөтеледі. Жөтелген кезде жылқы
мойнын созып,басын төмен салады, танауынан қоймалжың сора ағады.
Аускультация кезінде бронхалық тынысқа ауысатын везикулярлық тыныс
естіледі. Жүректі тыңдағанда аритмия, жүрек ырғағының бұзылып,
дыбыстың қосарлануы естіледі. Ауырып жазылған жылқының жүрек ырғағы
мен дыбысының өзгеруі бірнеше ай бойы қалпына түспейді. Бұндай
жылқыны жұмысқа пайдалану миокардта дистрофиялық өзгерістердің
нəтижесінде өлімге əкеп соғуы мүмкін.
Ауырған малды гематологиялық тексерген кезде лейкоцитоз,
гемоглобиннің 35 % -ға, эритроциттердің 1-2 млн азаюы, ал ЭШЖ-ның
жоғарлауы байқалады.
Қосалқы микробтармен ауру асқынған кезде жылқы қысқа, əлсіз,
ауырсынып жөтеледі де, ылғалды жəне құрғақ сырыл естіледі. Деенің
ыстығы ұзақ уақыт (1-2 апта) көтеріледі, ауру жиі қайталанады.
Тұмау зілсіз өткенде бірнеше күн бойы сирек құрғақ жөтел байқалады,
кейбіржылқының ғана температурасы көтеріледі. Аурудың басқа белгілері
білінбеуі мүмкін.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Өлген жылқының жоғарғы тыныс
жолдары мен көздері катарлы қабынады. Тері асты шелі домбығып, кейде
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қанталайды. Өкпесі домбығып, əр жерінде қабынған қызғылт-күрең телімдер
кездеседі. Олар əртүрлі болып, кейде өкпенің бір бөлігін тұтас қамтиды.
Тіліп қарағанда қабынған телімдердің түсі сұрғылт, ішінде кілегейлі-іріңді
бөліндісі болады.
Жүрек еті кеңейіп, болбырап, сұрғылт-қызыл түсті болады. Бауыр мен
бүйректерде қан іркіледі. Ішек-қарынның кілегейлі қабықтары қабынады.
Бастың, мойынның, өкпе арасының сөл түйіндері ұлғайып, қабынған болады.
Аурудың асқынған түрінде өкпедегі өзгерістер фибринозды, фибриноздыіріңді бронхопневмония түрінде болады, кейде плеврит байқалады.
Балау. Клиникалық-індеттанулық деректерді талдау арқылы тұмауға
алдын-ала диагноз қоюға болатын деректер: аурудың аса жұғымталдығы,
сезімтал жануардың арасында тез таралуы, катарлы ринит жəне
коньюктивит, зорланған құрғақ жөтел. Паталогоанатомиялық белгілердің
қосымша ғана маңызы бар. Түпкілікті диагноз зертханалық зерттеулерге
негізделеді. Тексеру үшін тірі малдың ауырған алғашқы күндері танауынан
аққан сорасын алады, өлекседен танаудың, жұтқыншақтың, кеңірдектің
кілегейлі қабықтарының жəне өкпесінің кесінділерін алады. Материалды
зертханаға мұз салынған термоспен жібереді. Серологиялық зертеу үшін
ауру білінген бастапқы күндері жəне 2-3 апта өткен соң қан алады.
Бастапқы балау материалдан вирусты бөліп алып, оны серологиялық
əдіспен айқындау арқылы қойылады. Ретроспективалық диагноз қою қан
сарысуындағы антигемагглютининді, компемент байланыстырушы жəне
вирусты бейтараптаушы антиденелерді анықтауға негізделеді. Вирусты
тауық эмбрионында өсіріп, амнион немесе аллантоис сұйығын
гемагглютинация реакциясында тексереді. А (Equi) 2 вирусы əдетте
эмбрионда 1-2 пассаж жасағанда бөлінеді, ал А (Equi) 1 вирусын бөліп алу
біршама күрделі, ол үшін жəне бірнеше көмес пассаж жасауға тура келеді.
Алынған виирустың тұқымдастық тегін
КБР бойынша, ал қай типке
жататындығын жылқы вирусының екі подтипіне жəне адам тұмауы
вирусының А типіне гемагглютинацияны тежеу реакциясы бойынша
тексереді. КБР мен ГАТР бойынша қан сарысуында антиденелерді анықтау
арқылы ретроспективалық диагноз қоюға болады. Экспресс диагноз қою
үшін танаудан алынған сора жағындысын иммунофлуоресценция
реакциясында тексереді, иммуноферменттік талдау жүргізеді.
Тұмауды
риноневмониядан,
герпесвирусты
инфекциядан,
аденовирустық жəне реовирустық инфекциялардан, сақаудан ажырату қажет.
Ринопневмонияның жұғымталдығы тұмаудан төмен жəне жасырын кезеңі
ұзағырақ болады. Буаз биелер 7-10 айлығында іш тастайды немесе шалажансар құлын туады. Герпесвирустық инфекцияның жіті түрімен тек қана
жаңа туған құлындар ауырады, ал ересек жылқыда жасырын өтеді.
Аденовирустық инфекция кезінде құлынның тыныс мүшелерінің
зақымдануымен бірге іші өтеді. Бұрын ауру болмаған жерде өлім көрсеткіші
100 % дейін жетеді. Біздің елде бұл ауру əлі байқалған емес.
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Реовирустық инфекция құлынның күтімі нашарлаған кезде байқалады,
клиникалық белгілері тұмауға өте ұқсас, серологиялық жəне вирусологиялық
зерттеулер нəтижесі арқылы ажыратады.
Сақау кезінде алқым бездері ісініп, құлын кісіней алмайды, ісінген сөл
түйіндері мен бездері іріңдейді.
Емі. Ауырған жылқыны оқшаулап, күтімін жақсартады. Тұмау жеңіл
өткенде бірнеше күн бойы жақсылап күтіп-баққанда ешқандай емсіз-ақ
аурудың беті қайта бастайды.
Тұмау бактериялық инфекциялармен
асқынғанда антибиотиктер мен сульфаниламид препараттарын қолданады,
сонымен қатар симптоматикалық дəрілік заттар қолданылады.
Иммунитет. Тұмаумен ауырған жылқыда бір жылға дейін иммунитет
қалыптасады. Иммунитет
вирустың ауру қоздырған подтипінен ғана
қорғайды. Қандағы антидененің деңгейін иммунитеттің көрсеткіші деп
есептейді. Тұмауға қарсы өлтірілген адьювантты вакцина қолданылады. Ол
вирустың екі подтипінен даярланады. Вакцинаны дауалық мақсатпен ересек
жылқы мен құлынға қарсы 4-6 аптадан екі рет жібереді. Соңғы рет еккен соң
1 күннен кейін иммунитет пайда болып, 6 айға дейін сақталады.
Дауалау жəне күресу шаралары. Сау шаруашылыққа тұмауды əкелмеу
үшін сырттан келген жылқыны 30 күн бойы сақтық карантинде ұстайды.
Малдың күтіміне аса көңіл аудырылады. Жылқы қораны үнемі таза ұстап,
уақтылы дезинфекциялап отырады. Тұмау шығу қаупі байқалғанда
шаруашылықта карантин енгізіп, аурудың тарап кетпеуіне бағытталған
шараларды жүргізеді. Сау емес шаруашылықтан мал алуға жəне мал əкелуге
тиым салынады. Ауру жылқыларды жедел оқшаулап, емдейді. Басқа
жануарларды қатаң бақылап, олардың мінуі мен жетілуіне шектеу
қойылмайды. Қораны əрбір 10 күн сайын мұқият тазалап, дезинфекция
жүргізеді. Карантинді ең соңғы ауырған жылқы жазылғаннан кейін, қораға
қортынды дезинфекция жасап барып алады.
Бақылу сұрақтары:
Тұмаудың қоздырушысы.
Инфекция қоздырушысының көздері мен берілу факторлары.
Аурудың індеттік ерекшеліктері.
Дерттенуі жəне өтуі мен белгілері.
Патологоанатомиялық өзгерістер.
Аурудың диагностикасы.
Емі.
Иммуниттің қалыптасуы.
Дауалау жəне күресу шаралары.
10.2.6. Ринопневмония
Жылқы ринопневмониясы - ринопневмония лошадей - Rhino pneumonia
equorum, немесе биенің вирустық іш тастауы, жылқының герпесвирустық
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инфекциясы – биенің буаздығының екінші жартысында іш тастауымен, жас
құлынның тыныс жолдарының жіті қабынуымен ерекшелінетін аса жұғымтал
жұқпалы ауру.
Тарихи деретер. 19 ғасырдың ортасына дейін жылқының кілегейлі
қабықтары қабынып, ыстығының көтерілуі арқылы байқалған жəне тараған
ауру тұмау ретінде қарастырылып келді. 1922-1933 жылдры оны АҚШ
зерттеушілері Димон мен Эдварде инфлюэнцаға тəн тыныс алу жолдарының
қабынуымен қатар, ауру жылқылар арасында жалпылай іш тастауды
байқады, ал 1936 жылы олар ауруды вирусты этиологиялы екендігін
анықтады. Жылқының ринопневмониясы Америка мен Европаның, Оңтүстік
Азия , Африка құрлықтарында тараған. Бұл ауру Германияда, Францияда,
Италияда, Югославияда, Австрия, Венгрияда, соңғы жылдары Румынияда,
Чехославакияда, Польшада, ТМД елдерінде анықталған.
Қоздырушысы. Жылқы ауруын 3 түрлі герпес вирус (ЖГВ) туындатады:
Herpesvirus eqvi 1, жылқы герпесвирустарының бірінші типіне (ЖГВ-1)
жатады, құрамында РНҚ бар, ірі, диаметрі 120-300 нм болады. Equine
herpesvirus tуpe 2 (ЖГВ-2) - латентті инфекция, Equine herpesvirus tуpe 3
(ЖГВ-3) - коитусты жыныс –экзантемасын қоздырады. Морфологиялық
жағынан жылқы герпесвирустарының 2 жəне 3 – типінен, басқа
жануарлардың герпесвирустарынан айырмашылғы жоқ. Бұл вирустардың
экономикалық жағынан ең зияндысы ринопневмония қоздырушысы ЖГВ-1.
Ринопневмония вирусының екі подтипі бар, бірінші типті вирус штаммдарын
негізінен Солтүстік жəне Оңтүстік Америкада, ал екінші типті штаммдарды
Европалық жəне Азия құрлықтарында бөліп алған.
Жылқы герпесвирустары жылқы эритроциттерін агглютинациялайды,
гемадсорбция тудырады. Торша өсіндісінде өскен кезде өзіне тəн
цитопатогендік əсер береді
Төзімділігі. Вирус сутегі иондрының концентрациясының өзгеруіне
сезімтал. Бірақ оның індеттілігі рН – тің ауытқулығына байланысты сақталуы
байқалады, рН 4-тен төмен 10-нан жоғары болғанда тез белсенділігін жояды,
вирусқа ең қолайлы орта рН 6-6,7. 50 % глицеринде жақсы сақталады, бұл
ортада 40 0 С жағдайында 5 ай бойы белсенділігін жоймайды, 4-6 0 С жақсы
сақталады, 20 0 С – нашар, торша сұйығында 56 0С вируленттілігін 10 минут,
50 0 С – 20-30 минут, 37 0 С – 1,5 сағаттан 7 тəулікке дейін, 4 0 С -7-8 ай бойы,
- 10-18 0 С – 12-14 ай сақтайды. – 18-20 0 С қатырылған залалданған
ағзаларда белсенділігін 2 жылға дейін сақтауға қабілетті. Натрийдің
дезоксихолаты 1:100 жəне 1:1000 езіндісінде 22 – 24 0 С вирустың
белсенділігін 45-60 минутта жояды. 1 % метанол жəне этил спирті, гепарин
немесе ЭДТА вирустың инфекциялық қасиетіне əсер етпейді. Ол трипсиннің
əсеріне төзімсіз, эфир мен хлороформға сезімтал.
Індеттік ерекшеліктері. Ринопневмония ауруына жылқы тұқымына,
жынысына, жасына қарамай шалдығады. Əйтседе жас құлын сезімтал келеді.
Таза қанды асыл тұқымды жылқылар жиі ауырады, ал жергілікті жылқылар
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төзімдірек келеді. Басқа жануарлардан есек, қашыр жəне пони ауырады. Ірі
қара жəне ұсақ жануарлар, шошқа, сонымен қатар адам бұл аурумен
ауырмайды.
Аурудың пайда боуына жəне таралуына ретсіз тасымалданатын
жылқылар, нашар азық, оларды дұрыс бағып күтпеу, дұрыс бағытта
пайдаланбау жəне жануарлардың əлсіз конститутциясы бірден-бір себепкер
болады.
Ринопневмонияның вирусы ауру жықының қанында, танаудан аққан
сорада болады да, жануар пысқырған кезде аэрозоль ретінде ауаға
шашырайды. Буаз биенің шаранасында вирус мол шоғырланады да, іш іш
тастаған кезде сыртқы ортаға бөлінеді. Тастанды төл, шу жəне шарана негізгі
жұғу факторы болып табылады. Вирустың айғыр шəуетімен берілетіндігі
толық анықталған жоқ.
Ауру қоздырушысының бастауы ауырғын, жасырын кезеңдегі жəне
вирус алып жүретін жылқылар. Латентті ауру биелер ұзақ уақытбойы ауру
қоздырушысының көзі болып саналады. Қоздырушының берілу
факторларына заладанған азық, су, төсеніш, шу, күтіп-бағу аспаптары жəне
тағы
басқалар
жатады.
Ринопневмония
жаңадан
байқалған
шаруашылықтарда ауру өте жіті өтіп, барлық бейім жануарлар түгелдей
дерлік ауырып болмай басылмайды. Буз билердің көпшілігі (40-60 %) іш
тастайды. Жылқы шаруашылығы қарқынды дамыған аудандарда ауру індетті
түрде тарайды. Іш тастаған биелерде иммунитет қалыптасады да, кейінгі 2-3
жылда іш тастау өте сирек ұшырасады.
Буаз бие негізінен 5-11 айлығында құлын тастайды. Ауру тұрақтаған
шаруашылықта ринопневмония 2-4 жылда қайталанады.
Дерттенуі. Табиғи жағдайда вирус жылқының денесіне тыныс жолдары
арқылы енеді. Ол алдымен танаудың кілегей қабығының эпителиінде өсіпөнеді. Инфекцияның бастапқа осы ошағынан ауру қоздырушысы қанға өтеді
де, сол арқылы ішкергі тыныс мүшелеріне, жатырға, орталық жүйке жүйесіне
тарайды. Вирустың көбеюі оған қарсы иммундік қарсы реакцияларды
тудырады да, қанда кілегей қабықтардың секреттерінде антиденелер пайда
болады. Бұл антиденелер сырттан енетін инфекциядан қорғағанымен, іштегі
инфекцияның өрбіп, асқынуына төтеп бере алмайды. Сондықтан буаз биенің
жатырындағы ұрық дертке шалдығады. Бұл процеске антиген мен
антидененің қосылысынан пайда болған иммундік кешендердің де
себепкерлігі бар. Организмнің иммундік қорғанысында жыныс мүшелерінің
кілегейлі қабықтарында қалыптасқан орны шектелген иммунитеттің маңызы
жоғары да, гуморльдік антиденелер жануардың жазылуына септігі
айтарлықтай емес.
Өтуі мен белгілері. Ринопневмонияның жасырын кезеңі 3-7 күн болады.
Ауру кəдімгі өткен кезде ересек жылқының жоғарғы тыныс жолдары
қабынып, дене ыстығы 39-40 0 С кейде 41 0 С- ға жетіп, жануар жабырқап,
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күйезіліске ұшырайды. 2-3 өткеннен кейін тыныс жолдарының катарлы
қабынуы қайтып, денесінің ыстығы басылады.
Малдың күтімі жақсы болса ауру жеңіл түрде өтіп, катар процестері
айтарлықтай білінбейді, тек денесінің қызынуы ғана байқалады. Күйі нашар
жылқылардың жұтқыншақ сөл түйіндері ұлғайып, кейде фарингит жəне
көмекейдің ісінуіне байланысты жануар ентігіп тыныс алады.
Сирақтарындағы тарамыс қынаптары қабынып, пододерматит байқалады.
Ауру аса зілді өткен кезде миокардит байқалып, жүректің қызметі бұзылады.
Орталық жүйке жүйесі мүкістеніп, жануар селқостанады, аяғын тəлтіректеп
басады, жақтың, құйрықтың, сфинктердің жүйкелері салданады. Ауру басқа
вирустың немесе бактериялық инфекциялармен асқынған жағдайда
пневмония байқалады.
Ринопневмонияның респираторлық, аборттық, жыныстық жəне жүйкелік
түрері болады.
Респираторлық түрі. Құлындар мен жас жылқыларда ауру
респираторлық түрде байқалып, күтімі жақсы болғанда, зілсіз өтеді.
Негізінен жоғарғы тыныс жолдары зақымданып, денесінің ыстығы шамалы
көтеріледі. Кəрі жылқыларда табиғи қалыптасқан иммунитеттің əсерінен
аурудың бұл түрі сирек кездеседі.
Құлындар ауруға енесінің құрсағында шалдығып, əлсіз болып туады да,
уыз еме алайды. Танауының, ауызының кілегейлі қабықтары мен
конъюнкитвасын қан кернеп немесе сарғыш тартады. Туған құлындардың
кейбірі 1-1,5 күнде өліп қалады, тірі қалғандарында ауру қосалқы
бактериялық инфекциямен асқынады. Денесінің ыстығы қайталанатын қызба
түріне ауысады. Танаудан аққан сұйық сора қоймлжың іріңді түрге ауысады.
Ересек жылқыларда ауру денесінің шамалы қызынуымен, танаудан аздап
сұйық сора ағумен ерекшеленеді. Мұндай жағдай ескерусіз қалып, оның
себебі суыққа шалдығу, жем-шөптің сапасыздығы, шаң-тозаңның əсері
дегендей тұжырыммен шектеледі.
Ринопневмонияның аборттық түрі, буаз биелер ауруға шалдыққанда,
олар буаздықтың екінші жартысында да іш тастайды. Инфекцияның
басталуында дене қызынып, тыныс жолдары зақымданады. Көбінесе бұл
белгілер онша білінбейді. Бұндай бастапқы реакциядан кейінгі аурудың
симптомсыз өшкен кезеңі басталады, бие іш тастағанға дейін аурудың белгісі
байқалмайды. Аборт ешбір сыртқы белгісіз кенеттен болады да, іш тастаған
бие айтарлықтай күйзеліске ұшырамайды, жем-шөп жеуі қанағаттанарлық,
денесінің ыстығы, тыныс алуы, тамыр соғысы қалыпты жағдайда болады.
Инфекция зілді өткенде іш тастайтын бие қиналып, терлеп, кейде
сирақтары салданып, жатып қалады. Кейбір жағдайда іш тастаған бие өліп
қалуы да мүмкін, кейбір биелер құлынын өлі туады немесе төл шала-жансар
туып, 1-3 күн ішінде өліп қалады.
Жүйкелік түрі. Жылқының герпесвирус инфекциясы кезінде аурудың
ақырындағы жіті энцефаломиелит ретінде байқалады. Бұл клиникалық
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белгілер вирустың тікелей əсерінен немесе ауру кезінде пайда болатын
иммундық антиген-антидене жиынтығының əсерінен болатындығы əлі де дəл
анықталмаған.
Жүйке жүйесінің симптом кешені іш тастаған биелердің 1-1,5 % -да
кездеседі. Оның белгілері жақ жүйкесінің салданып, жақ еттері босаңсып,
тілі мен еріндерінің салбырауы, сирақтарының, əсіресе артқы сирақтарының
салдануымен байқалады. Жылқының сауыр терісінің сезімталдылығы
жойылып, аяғы ақсап, жүре алмай қалады. Ауру зілсіз өткен кезде бұл
белгілер бір күнде немесе бір апта ішінде басылады. Ауру зілді өткенде
жылқы денесі түгелдей салданып, мал өліп қалады.
Жыныстық түрі. Биенің жыныс мүшелеріне ауру қоздырушысы герпес
вирус айғырдан шыққан кезде немесе гематогендік жолмен қан арқылы
келеді. Бұл инфекцияның себепкері ринопневмонияның қоздырушысы ЖГВ1 ғана емес, герпес вирустың үшінші типті ЖГВ-3 бие мен айғырдың сыртқы
жыныс мүшелерінде қолдыраған бөртпелер ретінде байқалатын ауруға
шалдықтырады. ЖГВ -3 вирус коитустың (шағылысу) экзантеманың
қоздырушысы деп аталады. Бұл ауру кезінде пайда болған сызаттар мен
ойылымдар терінің тереңдегі қабаттарын да қамтиды.
Патологоанатомиялық өзгерістер негізінен кілегейлі қабықтарында
байқалады. Бұл процестер қарқынды катарлы қабыну, қанталау, бөрткен
түсу, ойылым пайда болу арқылы сипатталады. Септицемия кезінде жүрек
етінде, бауырда, бүйректерінде əртүрлі дəрежеде паренхималық дегенерация
орын алады. Мононуклеарлы макрофагтар жүйесінде
пролиферация
процестері болады.
Шашыранды
менингоэнцефалит белгілері байқалып, омыртқа
маңындағы жүйке түйіндерінде (ганглияларда) лимфоциттер мен
нейтрофилдер шоғырланады.
Тастанды төлде геморрагиялық диатез байқалады. Көкірек пен құрсақ
қуыстарында біршама қанды сарысу болады. Мидың қабықтары домбығып,
іріңсіз белгілері білінеді.
Балау. Клиникалық белгілері бойынша ринопневмонияны анықтау
қиындық тудырады. Оның белгілері басқа вирус ауруларына, əсіресе тұмауға
ұқсас. Ринопневмонияға күдік биелердің буаздығының 7-11 айлығының
(екінші жартысында) өзіне тəн белгілерімен іш тастауынан туады. Биелердің
айқын белгісіз жəне асқынуынсыз буаздықтың соңғы айларында жалпылай
іш тастаулары болжамды диагноз қоюға негіз болып табылады Түпкілікті
диагноз зертханалық зерттеулердің нəтижесінде қойылады.
Зерханалық балау вирусты бөліп алып, серологиялық реакциялармен
айқындауға негізделген. Зерттеу үшін ауырғанына 1-2 күн болған
жылқыаның танауынан аққан сора, тастанды жəне өлген құлынның ішкі
үлпершек ағзалары, жүйкелік түрі кезінде ми мен жұлын тексеріледі.
Ринопевмонияның вирусын патологиялық материалдан бөліп алу үшін торша
өсіндісінде өсіреді. 2-3 күн өткенде герпесвирустарға тəн дөңгелектенген көп
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ядролық торшалар немесе симпластар түзіліп, өзгеше цитопатогендік əсер
байқалады. 4-5 күн өткенде торшалардың жалаң қабаты мүлдем ыдырайды.
Вирусты айқындау үшін өзіне тəн қан сарысуымен гемадсорбция реакциясы
немесе гемадсорбсияны тежеу рекциясы қойылады.
Ретроспективалық
диагноз қою үшін жықының қан сарысуын
бейтараптау реакциясымен, комплемент байланыстыру реакциясымен,
гемогглютинацияны тежеу реакциясымен тексереді. Қажет жағдайда бұл
реакцияларда қан сарысуын 2-3 апта аралатып, қайта тексеру арқылы өзгеше
антиденелердің титрінің өзгеруін анықтайды. Егер 25-30 % жағдайда титрі 4
есе немесе одан жоғары артса диагноз дұрыс деп есептелінеді.
Ринопевмонияны тұмаудан, реовирустық инфекциядан, жұқпалы
анемиядан, сальмонеллезден ажыратады. Ол үшін аурудың клиникалық,
патологоанатомиялық жəне індеттік ерекшеліктері ескеріледі, қорытынды
тұжырым зертханалақ зерттеулердің нəтижесіне сүйеніп жасалады.
Патологиялық материалдардан ауру қоздырушысын бөлуге өсінді
торшаларды, 8-12 күндік құстың эмбрионын, 2-3 күндік аламан тышқанды
(хомячок) қолданады. Торша өсінділерін зардаптау үшін көбінесе өкпе мен
бауырдың суспензияларын немесе шайынды материалдарды қолданады.
Ринопевмония қоздырушысы жануарлардың бүйрек ағзаларынан
алынған өсінді торшаларында жəне жылқының бүйрек торша өсінді бірінші
қабаттарында жақсы өсінді береді. Сонымен қатар, вирусты бөліп алу
мақсатында сиырдың эмбрионының бүйрек торша өсіндісін, шошқа
эмбрионының бүйрегін, қоянның бүйрегін пайдалануға болады. Айтарлықтай
вирус жоғарғы концентрацияда өкпеде шоғырланады. Торша өсінділерінде
алғашқы 24-72 сағатта вирустың жоғарғы титрі 10 5 - 10 7 ТЦЭ50/мл болады.
Вирустың бөлінуін жоғарылату үшін бірденнен бірнеші торшаны
зардаптайды, өйткені жабайы штаммдар торшаларда түрлі қабілеттілік
көрсетеді.
Ринопевмония қоздырушысын бөліп алуға 8-12 күндік құстың
эмбрионын қолдануға болады. Құстың эмбрионының аллонтоис кеңістігіне
немесе амнионына тастандының өкпесімен бүйрегінен алынған
суспензиямен зардапталынады. Вирус құстың эмбрионында ішкі ядроның
өсуімен сипатталынып көбейеді. Эмбрионға бейімделінген вирус иммунды
қан сарысуын бейтараптаруы мүмкін (Paweska J et.al., 1991, В.Н.Сюрин жəне
басқалар, 1991).
Жылқы ринопевмония қоздырушысын бөліп алу үшін зертханалық
жануарлардан буаз теңіз шошқаларын, аламан тышқандарын жəне 3-4 күндік
еметін тышқандарды пайдаланады. Буаз теңіз шошқаларын 0,5-1,0 мл
мөлшерінде интраперитональды түрде вирусты материалмен зардаптайды.
Зардапталғаннан кейін шошқалар 2 жəне 20 күннің аралығында іш тастайды
немесе өліп қалады. Оларды сойған кезде бауырының өліеттенгенін,
өкпесінде петехии, гастроэнтеритті байқауға болады. Виурсты іш
тастандыдан жəне бауырынан оңай бөліп алуға болады.
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Аламан
тышқандарын
(3-4
күндік)
вирусты
материалмен
интрацеребральді (0,03 мл мөлшерінде) түрде тері астына немесе құрсақ
ішіне (0,1-0,2 мл) жіберу арқылы зардаптайды. Тышқандар интрцеребральді
зардапталынғаннан соң 12-24 сағат өткеннен кейін өледі. Оларды
гистологиялық зерттегенде энцефаломиелитті жəне тəн денешіктерді
байқауға болады. Тері астына жəне құрсақ ішіне жіберіліп зардаптанған
шошқаар 5-8 күннен кейін ауыра бастайды жəне олардың барлығы өлмеуі де
мүмкіг. Патологиялық өзгерістер бауырында болады, ал вирусты бауырынан
жəне өкпесінен оңай бөліп алуға болады.
Ауру қоздырушысының көптеген штамдары алдын-ала бейімдегенді
керек етеді, сондықтанда 2-3 пассаж жасалынады.
Еметін тышқандарды түрлі əдістермен зардаптағанда ауырады,
патологиялық өзгерістерді 3-4 күндік тышқандардың бауырынан, өкпесінен
көріуге болады, бірақ вирустың барлық штамдары бірдей тышқандарға
бейімделінбейді.
Табиғи бейім жануарлардың ішінен, вирусты ажырату мақсатында 7-10
айлық буаздықтағы биелерді жəне жас құлындарды тəжірибелік зардаптайды.
Буаз биелерді тамырына жіберу арқылы немесе жатырына жіберіп
зардаптайды, ал құлындардың тамырына, интранозальді немесе
интратрхеальді енгнізеді. Вирусты материал ретінде бактериаық
микрофлорадан таза іш тастандының өкпе жəне бауыр мүшелерінен алынған
суспензиясын немесе олардың фильтраттарын, сонымен қатар залалданған
құстың эмбрионынан жиналған өсінді вирус материалдарын қолданады.
Буаз биелерде аурудың бірінші белгілері вирусты материалды
енгізгеннен 20-22 күннен кейін байқалады, ал жатырға енгізіп залалданған
жағдайда 3-9 тəулікте байқалады.
Алғашқыда кенеттен дене қызуы 39,5-40 0 С болып көтеріледі, жоғары
тыныс алу жолдарының кілегей қабықтары зақымданады, лейкопения
дамиды. Содан кейін аборт өтеді, бірте-бірте белгіері өшеді. Қан тамырына
енгізу арқылы залалданған кезде, аурудың барлық белгілері бір мезгілде
білінеді, 14-72 тəуліктен кейін аборт байқалады. Іш тастандылардан, əсіресе
бауыр мен өкпесінен, барлық мүше жəне ағзаларынан белсенді вирусты бөліп
алуға болады. Түрлі əдістермен зардапталынған құлындарда 2-3 күненен
кейін катаральды ринопневмония тез өтетін (1-4 күн) жеңіл қызба (39,5-40 0
С) түрінде серозды ринит, кейде танауларынан сора ағу түрінде байқауға
болады. Құлындардың көпшілігінің жақ асты сөл түйіндері үлкейеді.
Алғашқы клиникалық белгілері байқалған кезде қанын зерттесе
лейкопенияны табуға болады. Танау қуысы жолдарының кілегей
қабықтарынан 2 апта бойы вирус бөліп алуға болады.
Емі. Өзіне тəн арнайы дəрмектер жоқ. Аурудың бастапқы кезеінде дене
қызуы 40,5 0С –қа жетсе, ыстықты басатын дəрілермен емдейді. Танау қуысы
мен өкпенің зардаптануы біліне бастаса антибактериялық ем қолданылады.
Жас құлынға ауру тумай тұрып немесе туа салысымен жұғады. Ондай төлге
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ерекше күтім жəне антимикробтық ем қажет. Мұндай шара қолданылмаса
ауру асқынып, пневмония, ішектің атониясы, қуықтың қабынуына əкеп
соғады. Уақтылы жəне шұғыл жүргізілген ем нəтижелі болады. Əдетте ауру
мал əбден жазылып кетеді, кей жағдайда жүйке жүйесінің зақымдануының
салдары байқалады.
Иммунитет. Ауырып айыққан құлында иммунитет əлсіз жəне қысқа
мерзімге ғана сақталады да, бір жасқа толғаншаондай төл қайталап ауырыуы
мүмкін. Уыз арқылы қалыптасқан иммунитет біртіндеп өше келе 2-3 айға
жетеді. Ауырған ересек жылқыда имунитет 3-6 айға ғана сақталады. Жалпы
алғанда аурудың, респираторлық түріне қарағанда, аборттық түрінен кейінгі
иммунитет ұзақ уақыт сақталады. Ринопневмония кезіндегі иммунитетте
гуморальдік жəне торшалық факторлардың маңызы бірдей.
Дауалау жəне күресу шаралары. Ринопневмония байқалған
шаруашылықта шектеу қойылып, биелерге айғыр қосуға тиым салынып,
қолдан ұрықтандырады. Ол үшін сұйық азотта сақталған ауру басталғанға
дейінгі мерзімде алынған немесе сау шаруашылықтан əкелінген шəует
пайдаланылады.
Ауру шыққан кезде табындағы барлық ауырған, немесе ыстығы
көтерілген биелерді бөліп алып, құлындағанға дейін оқшаулап ұстайды.
Ауырған құүлындарды ерекше күтімге алып, енесін саумайды. Жазғы
ыстықта көлеңкелі жерде, қыста жылы қорада ұстайды. Тастанды төл мен
шуын, көңді, жем-шөптің қалдығын өртеп жібереді.
Ауруға қарсы тірі өсінді вакцина, аламан тышқанға бейімделген
вирустан алынған өлтірілген вакцина қолданылады. Биелерді айғырдан
шыққан соң 1-3 ай өткенде, екінші рет 6-7 айлығында егеді. Құлындар мен
айғырларды еккеннен соң 3-4 ай аралатып, қайталап егеді.
Шаруашылықтан шектеуді, егер буаздығының екінші жартысындағы
биелер болмаса, ең соңғы аурудың білінгенінен 2 ай өткенде алады. Бұның
алдында жылқы қораларын, əбзел-саймандарын, көлік жабдықтарын
түгелдей мұқият дезинфекциялайды.
Бақылу сұрақтары:
Ринопневмония қоздырушысы.
Инфекция қоздырушысының көздері мен берілу факторлары.
Аурудың індеттік ерекшеліктері.
Дерттенуі.
Аурудың өтуі мен белгілері.
Аурудың диагностикасы.
Патологоанатомиялық өзгерістер.
Емі.
Иммуниттің қалыптасуы.
Дауалау жəне күресу шаралары.
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10.3. Шошқа аурулары
10.3.1. Тілме
Шошқаның тілмесі - Рожа свиней - Erusipelas suum – жіті өткенде өлі
тиіп, терінің қабынып қызаруымен, ал созылмалы түрде жүрек пен
буындардың қабынуымен ерекшеленетін жұқпалы ауру.
Қоздырушысы – Erysipelotrix
insidiosa бактериясы – Ұсақ, жіңішке,
қозғалмайтын, спора жəне капсула
түзбейтін,
грам
бойынша
оң
боялатын таяқша. Сыртқы ортаның
кез келген нысандарында кездесуіне
байланысты
морфологиялық
уыттылық,
антигендік
жəне
иммуногендік қасиеттері өзгеріп,
отыратын микроб.
77-сурет. Erysipelotrix insidiosa
Төзімділігі. Тілме қоздырушысы сыртқы табиғи құбылыстарына төзімді
келеді: топырақ тұнбасында – 108 тəулік, өзен суында – 73 тəулік, нəжісте –
94 тəулік, несепте – 203 тəулік, шіріген өлекседе - бірнеше ай сақталады.
Жоғарғы температураға төзімсіз; 50 оС қыздырғанда 15 минутте, 70 оС – 5
минутте күшін жояды, ал кесек етті қайнатқанда тек қана 2,5 сағаттан кейін
өледі.
Етті
қуыру,
бұқтыру
ондағы
тілме
бактерияларын
зарарсыздандырмайды, ал ысталған шошқа етінде бұл микроб 90 тəуліктен
кейін, тұздалған шошқа етінде 170 күнге дейін күшін жоймайды. Тілме
бактериясы жоғарғы температураға төзімсіз, кейбір антибиотиктерге, ультра
күлгін сəулеге жəне күйдіргіш натрий, формальдегид (2 %-ды), хлорлы əк (10
%-ды), фенол (3 %-ды) сияқты дезинфектанттардың кəдімгі ерітінділеріне
сезімтал келеді.
Індеттік деректер. Тілме бактериясы жануарлар əлемінде ең кеңінен
таралған микробтардың бірі болып табылады. Шошқа арасында тілме ауруы
спорадия немесе індет түрінде кездеседі. Ауруға 3-12 айлық арасындағы
шошқалар бейім келеді. Пассивті иммунитетке байланысты жас шошқалар 40
күнге дейін ауруға төзімді келеді, ал ересектерінің төзімділігі табиғи
резистенттілігіне байланысты болады. Тілме адамға да жұғады, көбінесе
алақанында, саусақтарында терінің, тері асты ұлпаларының суланып
қабынуымен, сөл тамырларының кеңеюімен сипатталады.
Тілме ауруы жылқы, сиыр, қой, бұғы, ит, жабайы сүтқоректілердің
бірқатар түрлері мен көптеген тағы құстардың арасында спорадия түрінде
байқалады. Сонымен қатар теңіз, өзен балықтарында ауру қоздырушысы
сапрофит түрінде жиі кездеседі.
Көптеген үй жəне жабайы жануарлары əсіресе шошқа, кемірушілер мен
құстарда тілме микробын алып жүрушілер болып саналады. Қоздырушының
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сыртқы орта жағдайына төзімділігі аурудың тұрақты қорының пайда
қамтамасыз етеді.
Ауру қоздырушысының негізгі көзі – ауру жəне микробты нəжіс,
несеппен бірге бөліп отыртын ауру жəне бактерия алып жүруші клиникалық
сау шошқалар болып саналады.
Осы
себептен
тілме
шаруашылыққа көбінесе. сырттан
əкелінбейді, ал індеттік тұтану өз
ішінен шығады Бұл кезде індеттік
тұтану қорадағы шошқаны түгел
қамтиды да, шығын 55-80 %-ға
жетеді
Тілме
қоздырушысы
төсеніш, күту құрал-саймандары,
жем, су, өлексе, сойыс өнімдері,
78- сурет. Торайдағы тілменің өлі тиуі.
топырақ арқылы жұғады.Ауру қоздырушысын кемірушілер, көк шыбын,
құстар тасымалдауы мүмкін Ауру негізінен алиментарлық жолмен, ал
сирегірек жанасу жəне трансмиссивтік жолдармен жұғады. Тілме топырақ
инфекциясы, сондықтан да ауру көбінесе көктем, жаз айларында негізінен
мал басын толықтыруға жəне бордақылауға бөлінген жас шошқалар
арасында жиі кездеседі. Індеттің қарқынды түрде таралуына күннің ыстық
жəне ылғалды болуы, шошқаларды тар қораларда ұстау, тасымалдау, азықта
протеин, витамин мен минералды заттардың жетіспеуі əсерін тигізеді.
Өтуі жəне белгілері. Аурудың жасырын кезеңі 3-5 күнге созылады.
Шошқаның бейімділік дəрежесі, қоздырушының уыттылығы, ену жолдары
жəне сыртқы ортаның жағдайларына байланысты болады. Аурудың жіті, аса
жіті, жітіден төмен, созылмалы, сонымен қатар қан қағынулық, терілік (есек
жем) түрлерін ажыратады.
Аса жіті түрі көбінесе 7-10 айлық бордақылауға қойылған жас
шошқалардың күтімі нашар болған кезде байқалып, ауру мал қатты күйзеліп,
қызуы көтеріледі, жүрек жұмысы бірте-бірте əлсіреп, бірнеше сағаттан
ішінде өлімге ұшырйды. Ауруды жіті
түрі шошқаның қаны қағынуы
арқылы індеттік тұтанудың бастапқы
кезеңінде байқалады. Шошқаның іші
қатып, жүрек жұмысы əлсіреп, өкпесі
домбыққан малдың терісі көкшіл
тартады. Теріде көлемі əр түрлі, əуелі
қызғылт, кейіннен қоңырқай-қызыл
түсті дақтар пайда болады. Ауру
шошқаларға ем көрсетілмеген кезде,
олар 2-4 тəуліктен кейін өлімге
шалдығады. Бұл кезде шошқаның,
жалпы күйі т өмендеп, дене қызуы
79 - сурет. Тілменің терілік түрі
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кенеттен 41-42 оС дейін көтеріледі. Шошқа əлсізденіп жүрген кезде теңселіп,
дірілдеп, азықтан бас тартады. Аурудың жітіден төмен түрінде малдың
терісінде(есек жем) өзгерістер байқалады. Дене қызуы 41 оС дейін жəне
одан да жоғары көтеріліп, шошқа мең-зең болады. Дене қызуы көтерілгеннен
кейін 1-2 күн ішінде шошқаның арқасында, бүйірінде жəне тұла бойы
терісінде көлемі əр түрлі мен төртбұрыш, ромб, дөңгелек тəрізді
қатты,алғашқыда күлгін, кейіннен қоңырқай-қызыл түсті ісікшелер пайда
болады.Ауруды жіті түрі шошқаның қаны қағынуы арқылы індеттік
тұтанудың бастапқы кезеңінде байқалады. Аурудың терідегі түрі көбінесе
зілсіз өтіп, 10-12 тəулікте мал жазылады. Қызғылт дақтар бозарып, біртебірте жойылады.
Иммунитет. Тілмемен ауырып жазылған шошқаларда ұзаққа созылатын
иммунитет қалыптасады. Қазақстанда шошқа тілмесіне қарсы ВР-2
штамынан алынған тірі вакцина шығарылады. ВР-2 вакцинасын бір рет егеді.
Енжар иммундеу мақсатында тілмеге қарсы арнайы гипериммунды қан
сарысуы қолдаланылады. Бұл кезде иммунитет 14 күнге дейін сақталады.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Жас шошқаларды тілмеден
сақтандыру мақсатында, оларды нұсқауға сəйкес вакциналайды. Шошқа
шаруашылығында тілме анықталған жағдайда, оларды тасымалдауға,
зарарсыздандырылмаған шошқа өнімдерін, жем-шөпті əкетуге шектеу
қойылады. Барлық мал басын клиникалық тексеруден өткізіп, ауру
шошшқаларды оқшаулап, емдейді. Клиникалық сау шошқаларды тілме
ауруына қарсы вакциналайды. Қажет болған жағдайда ауру шошқаларды
арнайы жабдықталған орындарда сояды. Олардың етін қайнатқаннан кейін
ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Шаруашылықта ауру шошқа бөлінген
сайын, үйшікті тазалап, 4 %-дық күйдіргіш натрийдің ыстық ерітіндісімен
немесе хлорлы əктің тұнбасымен дезинфекція жүргізеді.
Бақылау сұрақтары:
Тілме қоздырушысы жəне оның төзімділігі.
Аурудың індеттік деректері
Тілменің өтуі мен клиникалық белгілері.
Тілмені балау.
Тілменің емі.
Иммунитетің қалыптасуы.
Сақтандыру жəне күресу шаралары.
10.3.2. Вирустық трансмиссивті гастроэнтерит
Шошқаның вирустық гастроэнтериті – Вирусный гастроэнтерит
свиней- Gastroenteritis infektiosa suum, аса жұғымтал катарлы-геморрагиялық
гастроэнтерит, құсу, іші өту, организмнің сусыздануымен ерекшеленетін,
əсіресе 10 күнге дейінгі торайларды шығынға ұшырататын ауру.
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Тарихи деректер. Бұл ауруды алғаш рет 1946жылы АҚШ ғалымдары
Доиль мен Хатчингс шошқаның трансмиссивті вирустық гастроэнтериті
деген атпен анықтап жазды. Кейіннен оның 1956 жылы Жапонияда, 1957
жылы Англия мен Данияда, одан кейінгі жылдары барлық Батыс Европа
елдерінде кездесетіні анықталды. Аурудың көптеген елдерде тез таралуының
негізгі себебі балау мен дауалау үшін биодəрмектердің жеткіліксіздігі болып
саналды. Ауру əсіресе шошқаны өнеркəсіптік негізде қарқынды əдіспен
өсіретін елдерде тез тарады.
Қоздырушысы – Transmissible gastroenteritis virus құрамында РНҚ бар
Coronaviridae
тұқымдастығына
Coronavirus
туыстығына
жататын
полиморфты вирус. Көлемі 75-120 нм, вирионның сыртында түйреуіштің
басы сияқты орналасқан қылтанақтары бар, олардың орналасуы сыртынан
қарағанда күннің айналасында орналасқан тəжі (корона) сияқты болып
көрінеді, сол себепті бұл топтағы вирустар коронавирустар деп аталған.
Вирус эпителийге бейім келеді, əсіресе аш ішектің кілегейлі қабығында, өкпе
ұлпасында жақсы өсіп өнеді. Вирус сондай-ақ торша өсінділерінде тез өсіп,
жылдам бейімделеді. Тəжірибие жүзінде вирусты танау қуысына немесе
қорек жолымен беру арқылы шошқа, итті ауыртуға болады. Балау
мақсатында биосынаманы жас торайларға қояды. Зертханалық жануарлар
ауырмайды.
Вирус
антигендігі
жөнінен
бөлінбейді,
біртұтас.
Гастроэнтериттің вирусы сиырдың диареясы мен Ауески ауруының
вирустарымен интерференцияға түседі. Аурудан айыққан шошқаның
организмінде агглютинин, преципитин, вирусбейтараптаушы антиденелерді
анықтауға болады.
Төзімділігі. Вирус эфир, хлороформға сезімтал, ал трипсин, өт
қышқылдарына, рН 3,0 пен 11,0 аралығындағы ерітінділерде төзімді келеді.
Төменгі температурада жақсы сақталады. Мысалы -20 0С –та 1,5 жыл, ал -28
0
С 3 жылға дейін күшін жоймайды. Жарық пен ультракүлгін сəулеге аса
сезімтал, сондықтан сыртқы ортаның қалыпты жағдайында тез өледі. 56 0С
қыздырғанда 30 минутте, күн көзіндегі сұйық нəжісте 6 сағатта, көлеңкеде 3
күндекүшін жоғалтады. Зардапты материалда ауру қоздырушылық қасиеті 37
0
С жағдайында 4 күнде, ал бөлме жағдайында 45 күнде жоғалтады. Карбол
қышқылының 0,5 %, формальдегидтің 0,5 %, 2 % күйдіргіш натрий
ерітінділері вирусты 30 минутта өлтіреді.
Індеттік ерекшеліктері. Ауруға негізінен шошқалар бейім келеді.
Əсіресе туғаннан кейінгі алғашқы 10 күндік торайлар өте сезімтал.
Ауру қоздырушысының бастауы – ауру жəне аурудан айыққан
шошқалар. Себебі ауру шошқалар аурудың жасырын кезеңінен бастап, ал
ауырып айыққаннан кейін 2-3 ай бойы вирусты сыртқы ортаға нəжісімен,
несебімен жəне торайлағаннан кейін 6-7 күнде сүтімен бөліп шығарады.
Сонымен қатар кеміргіштер, иттер, мысықтар, қараторғайлар жəне басқа
құстар қоздырушының механикалық таратушылары бола алады.
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Аурудың берілу факторларына ауырып жазылған шошқаларды
сойғандағы салқындатылған ет, сойыс қалдықтары, ластанған жем-су, көлік,
құрал-сайман, қи сияқтысыртқы ортаның нысандары жатады. Ауру сау
малға негізінен қорек жолы арқылы жұғады, бірақ ауа-тамшы жолымен де
зардаптануы мүмкін.
Ауру алғаш шыққан шаруашылықта індет қаулап, 3-4 күннің ішінде
жасына қарамастан мал басы түгелдей ауруға шалдығады. Ауру əсіресе жаңа
туған жəне 2 апталық торайларда өте ауыр өтіп, олардағы шығын
көрсеткіштері 100 % жетеді. Басқа топтағы шошқаларда аурудың əртүрлі
ауырлығы байқалып, негізінен іш өтумен сипатталады. Жаңа індет
ошағындағы індет процессі 4-6 аптада тоқтайды. Көптеген жағдайда
сауықтыру шараларының жүйесіз, тиянақты жүргізілмеуінен вирусты
гастроэнтерит індеті созылып, тұрақты түрге айналады. Ондай
шаруашылықта негізінен жасы 3 аптадан жоғары жəне енесінен айырған
торайлар ауырады. Иммунді мегежіндерден туған енесінің бауырындағы
торайлар ауруға төзімді келеді, ал ауырған күнде де жеңіл түрімен ауырады.
Вирусты гастроэнтерит ошақтарының құрылуына көбінесе торайларды
өсірудің үздіксіз технологиясына негізделген үлкен кешендер бейім келеді.
Шошқа бордақылайтын шаруашылықтарда індеттің мезгіл-мезгілқаулауы
кешенді жаңа мал басымен толықтырған кезде байқалады.

80-сурет Вирустық гастроэнтеритпен 81-сурет Ауру торайдың тік ішегінің
ауру торайлар.
кілегей қабығының зақымдануы
Шаруашылықтағы жем-шөптің құнарсыздығы, күтімнің төмен болуы,
əртүрлі стресс жағдайлар індеттің ұзаққа созылып, ауыр түрде өтуіне, тіпті
сақа шошқалардың арасында шығынның 10-15 % болуына əкеледі. Ауырған
шошқалар өлмеген күннің өзінде, кем дегенде 3-4 кг салмақ жоғалтады,
мұның өзі шаруашылыққа көп шығын келтіреді.
Вирустық гастроэнтерит жылдың кез-келген уақытында кездесуі мүмкін
болғанмен, індет көбінесе жылдың салқын мезгілінде байқалады. Сондай-ақ
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бұл ауруға 2-3 жылдық кезеңділік тəн, ол мегежіндердегі иммунитеттің
деңгейіне байланысты.
Дерттенуі. Қоректік жолмен енген вирус негізінен аш ішектің кілегейлі
қабығына орналасады. Əсіресе вирус аш ішектің кілегейлі қабығын қаптаған
цилиндр тəрізді эпителийге еніп, олар вирустың əсерінен 3-4 сағаттың ішінде
бұзылады. Вирус 12 сағаттан кейін қанға еніп, денеге тарап, жайылып,
əсіресе өкпе ұлпасында өсіп-өнуі мүмкін. Аш ішектің кілегей қабығының
цилиндр тəрізді эпителийі вирустың əсерінен жаппай бұзылып, оның орнына
куб тəрізді немесе аласа эпителий торшалары түзіледі, соның əсерінен
зарарланғаннан кейінгі 36 сағаттың ішінде ішек бүртіктері семеді. Əдетте сау
торайлардың
ішек
бүртіктерінің
ұзындығы
мен
крпиталардың
(қатпарларының) тереңдігінің арақатнасы орташа есеппен 10:1 болса, ал
ауырған торайларда ол 2:1 дейін қысқарады. Аш ішектің кілегей қабығының
бұлай дегенерациялық, десквамциялық өзгерістері ас қорыту мен оны сіңіру
процестерінің қалыпты жүрмеуіне əкеп соғады, нəтижесінде 12-24 сағаттан
кейін торайлардың іші өтеді, электролит-су тепе-теңдігі бұзылып, организм
сусызданып, қышқылданып, жалпы зат алмасу процесіне нұқсан келеді.
Вирустық гастроэнтериттің əсерінен торайларда міндетті түрде
дисбактериоз өрбиді, яғни сүт қышқылы бактериялары азайып, олардың
орнына əр түрлі ауасыбағасыз (эшерихиялар, шіріткіш) бактериялар басады.
Нəтижесінде ауру оданодан əрі асқынып, қосалқы инфекциялар өрбіп, ауру
малдар 1-5 аптаның ішінде өлімге ұшырайды.
Өтуі мен белгілері. Аурудың жасырын кезеңі бірнеше сағаттан 1-3 күнге
дейін созылады. Індеттік жағдайға, иммунитеттің деңгейіне, қоздырушының
уыттылығына, ұшошқалардың жас мөлшеріне қарай аурудың өтуі мен
клиникалық белгілері əртүрлі болады.
Ауру алғашында мегежіндердің арасында байқалып, кейіннен
торайларға ауысады.
Ауру мегежіндердің дене қызуы 40-40,7 0С көтеріліп, іші өтіп, азыққа
қарамай, құсып, салмағын жоғалтады, сүті азайып, кейде сүт бөлеуі де
мүмкін. Қалыпты жағдайда, қосалқы инфекциялар мен асқынулардан сау
болғанда, ауру мегежіндердің 3-5 күннен кейін сауығады. Өлім сиректеу
болады, ал асқынған жағдайда шығын 2-4 % жетеді.
Жас торайларда ауру кейде кенеттен құсып, енесін ембей, іш өтуден
басталады. Ауру торайлар самарқау қозғалып, көбінесе барлығы бір жерге
жиналып үймелейді. Нəжісі бастапқыда қоймалжыңдау сарғыш-сұр түстес,
кейіннен еріксізден бөлінетін қоламса иісті жасыл-сұр түстес сұйыққа
айналады. Торайлардың организмі сусызданып, шөліркеп, тез əлсіреп,
салмағын жоғалтып, жүргенде шатқаяқтап, кілегейлі қабықтары көкшіл
тартып, кейде аз уақытта дене қызуы 2 0-2,5 0С көтеріледі.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Өлекседегі негізгі өзгерістер ас
қорыту жүйесінде кездеседі. Торайлардың өлексесі сусызданған, қарын
қуысы көбінесе ұйыған сүтке толы болады. Қарынның кілегейлі қабығы
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кілегейлі немесе геморрагиялық қабынып, ойық жаралар кездеседі. Аш
ішектің қабырғасы жұқарып,
кілегейлі қабығында кілегейлі немесе
геморрагиялық қабынулар кездесіп, бүртіктері ісініп, өліеттенеді. Аш ішектің
қуысында қорытылмаған сүттің ірімтіктері, көпіршіктенгенқоймалжың
сұйық, газ кездеседі. Тоқ ішектің
кілегейлі қабығы ісіңкі болып, беті
кілегейлі шырыштан тұратын жеңіл сыдырылатын қабықшамен жабылады,
қуысы жем қалдықтарына толы болады.
Шарбының, шарбы сөл түйіндерінің тамырларын қан кернеп, көк
бауырда қан толу жəне инфаркт тəрізді қан құйылулар кездеседі. Бауыр
болбырап босап, дегенерациялық өзгерістерге ұшырайды.
Бүйректің қабықшасының астында, қуықтың кілегейлі қабығында іріліуақты қан құйылулар кездеседі.
Вирустық
гастроэнтериттегі
негізгі
көңіл
аударатын
патологоанатомиялық өзгеріске аш ішектің бүртіктерінің аласарып, семуі
жатады.
Балау. Ауруды індеттанулық, клиникалық, патологоанатомиялық
деректерге, гистологиялық, вирусологиялық, серологиялық зерттеулерге
сүйініп анықтайды.
Індеттанулық деректерден негізінен са қорыту жүйесінің зақымданып,
іші өтуімен сипатталуы, жылдам таралып, жас торайлардың көп шығынға
ұшырауы, ауруға тəн клиникалық, патологоанатомиялық өзгерістер алдынала диагноз қоюға толық мүмкіндік береді.
Зертханаға ауру шошқалардан тік ішектің жуындысын алып, оны ішінде
физиологиялық немесе Хенкс ерітіндісі бар шыны құтыға салады. Өлекседен,
немесе өлтірілген малдан аш ішектің кесіндісін ішіндегісімен алып құтыға
орналастырады. Алынған материалды сол бойы мұзы бар термосқа салып,
зертханаға жөнелтеді. Зертхана жағдайында материалды -25-30 0С сақтау
керек.
Зертханада вирусты таза бөліп алып, ажырату керек. Вирусты өсіру үшін
торайлардың бүйрек, ен, қалқан, сілекей бездері ұлпасының торшаларының
алғашқы немесе қай тара себілетін өсінділері пайдаланылады.
Ауру шарушылықта алғаш пайда болған жағдайда биосынама қойып
тексереді. Ол үшін аурудан сау шаруашылықтан 2-4 күндік жас торайлар
алып, оларға антибиотиктермен өңделген зардапты материалдың 10 %
тұнбасын 3-5 мл мөлшерінде қорек жолы арқылы береді. Нəтижесі оң болған
жағдайда
24-48 сағат ішінде торайлар аурудың өзіндік белгілерімен
ауырады.
Бөлінген вирусты бейтараптау реакциясы (БР) арқылы ажыратады.
Сонымен қатар вирусты анықтау үшін иммунофлуоресценция реакциясы
(ИФР), қосалқы гемагглютинация реакциясы (ҚГАР), электронды
микроскоппен қарау пайдаланылады.
Серологиялық зертеу үшін шошқадан қос қан сарысуын алып, оның
титрінің өсу айырмасы БР мен ҚГАР арқылы анықтайды. Аурудың тұрақты
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ошақтарында қан сарысуының БР титрінің 1:10-нан жоғары, ал ҚГАР 1:16дан жоғары болуы, оң диагноз қоюға жеткілікті болады.
Ажыратып балау. Вирустық гастроэнтеритті обадан, дизентериядан,
колибактериоздан, сальмонеллезден жəне жұқпалы емес қоректік аурулардан
ажыратады.
Обада жалпы геморрагиялық өзгерістер көп болады, көк бауыр ұлғайып,
инфаркт болады, барлық жастағы шошқалар түгел ауырып, шығын жас
мөлшерге қарамайды.
Дизентерияда қан аралас кілегейлі іш өту болып, өзгерістер негізінен
тоқ ішекте орналасады, микроскоппен қарап, оның қырындысынан
боррелийлерді табуға болады.
Колибактериозда дене қызуы жоғары болып, қанның қағынуы өрбиді.
Микроскоптық зерттеулерде зардапты эшерихиялар анықталады.
Сальмонеллезге көбінесе 1,5-4 айлық торайлар бейім келеді. Қорытынды
балау бактериологиялықзертеуге негізделеді.
Жұқпалы емес қоректік ауруларға көбінесе əртүрлі уланулар жатады.
Шошқалар ас-тұзымен, фосфорорганикалық, хлорорганикалық, карбонатты,
сынапорганикалық қосылыстармен уланады. Ажырату үшін химиялықтоксикологиялық зертеулер жүргізу қажет.
Иммунитет. Ауырып жазылған шошқаларда екі жылға созылатын
имммунитет түзіледі. Олардың қанындағы вирус бейтараптандыратын
антиденелердің титрі 1:60-тан 1:320-ға келеді. Ондай мегежіндер
торайларына сүтпен антиденелер (А, G иммуноглобулиндерін) береді. Бірақ
олардың қорғау қасиеті ұзақ емес жəне торайдың анасының бауырында
болатын кезеңмен шектеледі. Қазіргі кезде белсенді иммундеу мақсатында əр
елдерде вакциналар шығарыла бастады.
Өлтірілген вакцинаның иммундік қасиеті төмендеу болып шықты.
Сондықтан көбінесе əлсіретілген тірі вакциналар қолданылады. Бұрынғы
КСРО-да ВГНКИ штаммынан торша өсіндісінде алынған құрғақ вирус
вакцина пайдаланылады.
Емі. Арнайы емдік дəрілік заттар жоқ. Қосалқы бактериялық
инфекциялардан қорғау үшін антибиотиктер, сульфаниламидтер, нитрофуран
дəрмектері
қолданылады. Бірақ алдын-ала
бактериялардың оларға
сезімталдығын анықтау керек. Олармен қоса витаминді-минералды қоспалар,
Румизан береді. Румизанның құрамы: 17 бөлігі жусанның, 17 бөлігі арша
жемісінің тұнбасы, 17 бөлігі ақ қорғасынның, 35 бөлігі тұз қышқылынан
тұрады, осыларды 100-ге дейін дистилденген сумен толықтырады. Осы
қоспаны торайлар ішетін суға 1:100 шамасында қосады.
Витаминді-минеральді қоспаның құрамы: 33 % глюкоза – 400 мл: 10 %
кальции глюконаты -300 мл: 10 % С витаминінің ерітіндісі -120 мл; 10 % В12
- витаминінің ерітіндісі-20 мл; 10 % К витаминінің ерітіндісі -30 мл;
иодисент -50 мл; миафер -100 мл. Бұл қоспаны тері астына торайларға 3-10
мл, сақа шошқаларға 25 мл жібереді.
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Дауалау мен күресу шаралары. Сау шаруашылықтарда жалпы
ветеринариялық қорғау, шектеу шараларын ережеге сай , уақытында жүргізу
керек.
Ауру шыға қалған жағдайда шаруашылықты сау емес деп анықтап, онда
қатал түрде шектеу шараларын енгізеді. Ауру шыққан шошқа қораны
бөлектеп, оған арнайы көлік жəне қызметкерлер бекітеді. Оларды
ауыстыратын жұмыс киіммен, аяқ киіммен қамтамасыз етеді.
Барлық буаз мегежіндерді ВГНКИ штаммынан дайындалған құрғақ
вирусвакцинамен иммундейді. Шошқалар тұрғанклеткаларды, күтім
құралдарын, көлік, құрал-саймандарды шектеу алғанша күн – сайын
күйдіргіш натрийдің 3 % ерітіндісімен немесе жаңа сөндірілген əктің 20 %
тұнбасымен дезинфекциялайды.
Егер ауру тек қана оқшау тұрған бір секцияда ғана болса, оның əрі қарай
таралуына жол бермеу үшін, секциядағы ауру жəне сау шошқалардың
барлығын кешендегі санитариялық қасапханада немесе жақын орналасқан
ет комбинатында сояды. Ауру шыққан секцияны күйдіргіш натрийдің 4 %
ыстық ерітіндісімен зарарсыздандырып, тазалайды.
Өлексені өртейді немесе утилдейді.
Егерде ауру жəне ауру жөнінен күмəнді шошқаларды союға мүмкіндік
болмаған жағдайда, оларға симптоматикалық ем көрсетеді. Індеттен кейін
бұл топтағы аналық шошқаларды əрі қарай төл алуға пайдаланбайды,
семіртіп етке өткізеді.
Шаруашылық вирустық гастроэнтеритпен соңғы ауырған шошқа өлгесін
немесе айыққасын, немесе етке өткізгеннен кейін 21 күн өткеннен соң, тиісті
ветеринариялық-санитариялық шараларды жүргізіп, ідеттен таза деп
есептеліп, шектеу алынады.
Бақылу сұрақтары:
Вирустық гастроэнтерит қоздырушысы.
Инфекция қоздырушысының көздері мен берілу факторлары.
Аурудың індеттік ерекшеліктері.
Дерттенуі.
Аурудың өтуі мен белгілері.
Патологоанатомиялық өзгерістер.
Аурудың диагностикасы..
Емі.
Дауалау жəне күресу шаралары.
10.3.3. Дизентерия
Дизентерия- дизентерия – Dysenteria suum,
жұғымтал келіп,
дифтериялы-геморрагиялық жəне өліеттенулік қабынуымен, қан аралас іш
өтумен, арықтаумен ерекшеленетін жұғымтал ауру.
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Тарихи деректер. Ауруды алғаш анықтап жазған 1921 жылы американ
ғалымы С.Р.Дойль болды. Итальян ғалымы Ронкаллидің (1975) мəліметтері
бойынша ауру жер жүзінің барлық елдерінде кедеседі. Алғашқы анықтап
жазылғаннан кейінгі 50 жыл ішінде бұл аурудың негізгі қоздырушысы
анықталмағандықтан, баспа бетінде əртүрлі атпен (вибриоз, балантидиоз,
спирохетоз, т.б.) аталып келді.
Қазақстан Республикасының шошқа шаруашылықтарында бұл ауру
кездесіп тұрады жəне үлкен шығынға ұшыратады.
Қоздырушысы
Borrelia
hyodysenteria
-Treponemataceae
тұқымдастығының Borrelia туыстығына жатады. Ұзындығы 6-9 мкм,
көлденеңі 0,3-0,4 мкм, грамм теріс, ауасыбағасыз спирохета, сұйық ортада
жылан сияқты қозғалады. Анилин бояларымен , соның ішінде
генцианвиолетпен жақсы боялады. Микроб тек қана ауасыз ортада тіршілік
етеді. Оны өсіру үшін триптикалық соя қосылған агар, сорпа пайдаланылады.
Ауру жіті өткенде ауру қоздырушысын шошқаның нəжісінен, немесе тоқ
ішектің қырындысынан фазалық немесе қараңғыланған микроскоппен қарау
арқылы тауып, анықтауға болады.
Төзімділігі. Микроб сыртқы орта жағдайына төзімсіз келеді. Шошқаның
қиында 18 0С -та 6 тəулікке, 4 0С - 3 апта сақталады. Мұздатылған зардапты
материалда 2 айға дейін уыттылығын жоймайды.
Тейлордың (1971) деректері бойынша көң садырасында анаэробты
жағдайда қоздырушы өсіп, көбее алады. Боррелийлер, тизалин, спирамицин,
күшала дəрмектеріне сезімтал келеді. Дезинфектанттардың 2-3 % күйдіргіш
натрий, 2 % формалин ерітінділері, 20 % жаңа сөндірілген əктің тұнбасы
қолданылады.
Індеттік ерекшеліктері. Дизентерияға шошқалар жасына, тұқымына
қарамастан бейім келеді. Бірақ қалыпты жағдайда көбінесе 1-6 айлық
торайлар ауруға жиі шалдығады. Ауру жылдың кез-келген уақытында шығуы
мүмкін болғанмен, көбінесе күзгі-қысқы маусымда жиірек кездеседі.
Ауру қоздырушысының басталуы- ауру, ауырып жазылған микроб алып
жүруші шошқалар. Дизентерияда микроб алып жүруші шошқалардың
тұрақты ошақтарын құруда алатын орны ерекше, олар қоздырушыны сыртқы
ортаға нəжіс арқылы бөледі.
Ауру сау шошқаларға, оларды ауру немесе микроб алып жүруші
шошқалармен бірге ұстағанда немесе ауру малдар тұрған қораларды дұрыс
тазалап зарарсыздандырмай оған сауларын қамаған жағдайларда жұғады.
Ветеринариялық-санитариялық ережелерді сақтамаған жағдайда індет жемсу, төсеніш, құрал-сайман, күтуші қызметкерлер арқылы таралады. Ауру
негізінен қорек арқылы жұғады.
Дизентерияның қоздырушысын алып жүрушілік кең орын алған
шаруашылықтарда ол торайлардың ас қорыту жүйесінің қалыпты
микрофлорасының құрамына еніп, орын тебуі мүмкін. Мұндай жағдайда,
жем-шөптің сапасының, күтіп-бағу дəрежесінің төмендеуі, əртүрлі стресс
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факторлардың əсерінен індеттік ақуалдың асқынып, індеттің жаңадан
қаулауы мүмкін.
Індеттік процестің қарқыны, аурудың клиникалық сипатының біліну
дəрежесі, өлім көрсеткіші жалпы малдардың күтіміне, жас мөлшеріне,
өндірістік
технологияның
дұрыс
сақталмауына,
ветеринариялықсанитариялық қызметтің өз дəрежесінде жүргізілмеуіне байланысты болады.
Ауруға шалдығу көрсеткіші 90-100 % болып, 2-3 тəуліктің ішінде табындағы
малды түгкл қамтуы мүмкін. Ауру əсіресе 1,5-6 айлық шошқаларда зілді өтіп,
олардағы шығын көрсеткіші 30-90 %болады, Сақа шошқалар сирек ауырады,
бірақ аурыған мал тез арықтап, салмағын жоғалтады.
Дизентериядан сау емес шаруашылықтарды сауықтыру мерзімі онда
жүргізілетін
ветеринариялық-санитариялық
жəне
емдеу-дауалау
шараларының жүйелі, нақты жасалуына тығыз байланысты. Олай болмаған
жағдайда, індет процесі 3-4 аптадай уақытта қайталанып, ұзаққа созылады.
Дерттенуі. Боррелийлер шошқа организміне қоректік жолмен енгесін
тоқ ішекке жетіп, оның кілегейлі қабығына жабысады. Бактериялардың
белгілі бір бөлігі өліп, олардан кілегейлі қабықты тітіркендіретін аллергендер
бөлініп шығады. Оның əсерінен кілегейлі қабық қабынып, оның өткізгіш
қабілеті өзгеріп, қоздырушылар көптеген мөлшерде ішектің терең
қабаттарына еніп, ол жерде морфологиялық өзгерістер туғызады. Əсіресе
бокал тəрізді торшалар көбейіп,соның себебінен шырыштың бөлінеді
көбейеді. Осындай қолайлы жағдайда спирохеталар көбейіп, ас қорыту
жүйесінің қалыпты жағдайдағы микрофлорасын бұзып, дисбактериозға
душар етеді. Осылардың ісерінен улы заттар қан арқылы ішкі мүшелерге
еніп, оларда дистрофиялық жəне функционалды өзгерістер өрбиді. Тоқ
ішектегі зардапты өзгерістер бірнеше сатыдан өтеді: а) жіті түрде катарлы
қабыну; ə) ішектің кілегейлі қабығы қабынып, домбығып, оның бетіне
фибриннің шоғырлануына əкелетін геморрагиялық-дифтериялық қабыну; б)
кілегейлі қабықта уытты жаралардың пайда болып, жазылып,
тыртықтануына əкелетін фибринозды-өліеттеніп қабыну.
Өтуі мен белгілері. Аурудың жасырын кезеңі 2 тəуліктен 3 айға созылуы
мүмкін. Қалыпты жағдайда торайлар 7-14 күннен кейін, ал эксперимент
жүзіндебір тəуліктен кейін ауырады. Аурудың негізгі клиникалық белгісі
малдың катарлы қан аралас іші өтуі. Клиникалық белгілердің біліну жəне
пайда болу уақытына байланысты аурудың аса жіті, жіті, жітіден төмен,
созылмалы түрлерін ажыратады.
Аурудың жіті түрінде алғашқыда дене қызуы 40-40,5 0С көтеріліп,
кейіннен қалпына келеді, ал кейбір малдарда қызу 41 0С дейін жетіп, 2-3 күн
сол деңгейде болады. Ауру шошқалардың азыққа тəбеті төмендейді, кейде
құсып, шөлі қанбай, жүрісі бұзылады. Малдың нəжісінің түрі өзгеріп, əуелі
сарғыш-сұр түстес, кейіннен сұйылып, шырыш, қан араласып, күңгірт қоңыр
түске боялады. Бірақ оған қарамастан торайларда ауру зілді түрде өтіп, 100 %
шығынға ұшыратады.
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Жітіден төмен түрінде ді аурудың негізгі белгісі əшə өту болғанымен,
малдың азыққа тəбеті көп төмендейді. Іші өтудің əсерінен мал организмі
сусызданып, шөліркеп, салмағын жоғалтып, жылдам əлсірейді. Торайлардың
көпшілігі 10-15 күн ішінде өлімге ұшырайды.
Аурудың созылмалы түрі көбінесе сақа шошқаларға тəн. Оларда іш өту,
іш қату кезек байқалып, арықтап, терісінде қышыма бөрткендер пайда
болады. Кейбір малдарда ауру сальмонеллез, пастереллез ауруларымен
асқынады, мал көбінесе шығынға ұшырайды.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Өлексе сусызданған, арық жəне
негізгі өзгерістер қарын мен тоқ ішекте кездеседі. Аурудың жіті түрінде
қарынның, аш ішектің кілегейлі қабығы қызғылт тартып, шырышпен
жабылады, ал тоқ ішектің кілегейлі қабығында геморрагиялық немесе
дифтериялық қабынулар кездеседі. Тоқ ішектің қабырғасы, шарбысы, шарбы
бездері ісінеді. Ішектің ішіне қоңыр немесе қызғыл сұйық жиналады.
Аурудың соңғы кезінінде тоқ ішек пен соқыр ішектің кілегейлі қабығын жұқа
фибринді жалқаяқ жауып жатады. Оны сыдырып алғанда кілегейлі қабықтан
қан ұйылулары, ойық жараларды көруге болады.
Басқа ағзаларда өзіндік өзгерістер байқалмайды. Сөл түйіндері сəл
ұлғайып, қызғылт тартады. Бауырда дистрофиялық өзгерістер, кейде өкпеде
қабыну ошақтары кездеседі.
Балау. Ауруды індеттанулық, клиникалық, патологоанатомиялық
деректерге, гистологиялық, микробиологиялық зерттеулердің нəтижесінде
анықтайды.
Зертханалық зерттеуге ауырған малдың нəжісін немесе тік ішектің
қырындысын алады, ал өлекседен өзгерістер байқалған тоқ ішектің кесіндісін
жібереді. Микроскоппен қарау үшін тоқ ішектің кілегейлі кесіндісін
физиологиялық ерітіндіге шайқап, содан кейін езінді дайындайды. Езіндіден
төсеніш шыныда препарат дайындап, оны фазалық немесе қараңғыланған
микроскоппен көру əдістерімен зерттейді. Оң нəтиже болған жағдайда, көру
алаңынан көптеген дизентерия қоздырушыларын кездестіруге болады.
Сондай-ақ зардапты материалдан жағынды дайындап, Грамм əдісімен бояп,
тексереді.
Гистологиялық зерттеулерде тоқ ішектің қабаттарындағы өзгерістерге:
эпителий торшаларының азайып, сиреуі, бокал тəрізді торшалардың көбеюі,
үстіңгі жағында фибрин мен шырыштан жалған мембрана түзілуіне көніл
аударады.
Ажыратып балау. Дизентерияны обадан, вирустық гастроэнтериттен,
сальмонеллезден, колибактериоздан, жұқпайтын гастроэнтериттерден
ажырату қажет.
Оба көбінесе тез тарап, кең ауқымды індет, лаң түрінде өтеді жəне
шошқалар жасына қарамастан ауырады. Патологоанатомиялық өзгерістерден
обада геморрагиялық қан құйылулар, көк бауырда инфаркт ошақтары тоқ
ішекте «бутондар» кездеседі.
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Вирустық гастроэнтерит көбінесе жас торайларда кездеседі, əрі аса
жұғымтал келеді. Патологоанатомиялық өзгерістер аш ішекте кездесіп,
нəжісіне қан араласпайды.
Сальмонеллезде тоқ ішектің казеозды (ірімтіктену) өзгерістер болып,
ауру жай өрбиді.
Колибактериоз көбінесе жаңа туған тоорайларда кездеседі.
Жұқпайтын гастроэнтериттер көбінесе сапасыз, бұзылған жемнің
əсерінен болып, ауру тек қана сол жемді жеген топтағы шошқалармен
шектеледі.
Емі. Емдеу үшін көптеген дəрі-дəрмектер пайдаланылады. Оларға
осарсол, ветдипасфен, нифулин, тилан, фармазин, трихопол жатады.
Осарсолды дер кезінде пайдаланса,ауруды емдеуге болады. Оны күніне 2
реттен 3 күн қатарынан береді. Қажет болса, емді 5-6 күннен кейін
қайталауға болады. Осарсолдысондай-ақ дауалау мақсатында шартты сау
шошқаларға да беруге болады. Ем ретінде фуразолидон, синтомицин,
стрептомицин, биомицин қолданылады. Еммен қатарауру малдың жемін,
күтімін жақсартады. Əсіресе рационға диеталықазықтар енгізіп,жемнің өзін
белгілі мөлшермен береді.
Иммунитет. Ауырған шошқаларда дизентерияға иммунитет түзілмейді.
Бірақ қанында антиденелер байқалады.
Дауалау жəне күресу шаралары. Дауалау мақсатында шаруашылыққа
тиісті ветеринариялық-санитариялық ережелерді қатаң сақтап,жаңадан
əкелінген шошқаларды карантинде ұстап, дизентерияға тексереді. Ірі шошқа
кешендерінде мал басын өз есебінен толықтырып, ал бордақылау
кешендерінде малдарды соңғы 2-3 жылда дизентериядан сау
шаруашылқатрдан алады.
Жаңадан əкелінген шошқаларды 30 күндік дауалау карантиніне қойып,
жан-жақты тексереді. Сонымен қатар топтың ішіне 5-10 бас осы
шаруашылықтың шошқасын биосынама ретінде қосады, Егер қосылған
шошқалардың ішінде ауру байқалмаса, əкелінген мал басы дизентериядан
аман деп саналады. Əкелінген шошқаларды негізгі топқа аудармастан бұрын
олардың тері үстін 0,5 % күйдіргіш натрий мен 1 % формальдегидтің
ерітіндісімен тазалайды. Қораның еденін натрийдің 4 % ерітіндісімен
зарарсыздандырады.
Егер карантин кезінде ауру байқалса, яғни биосынама оң нəтиже берсе,
барлық шошқаларды етке тапсырып, мал тұрған қора-жайды
зарарсыздандырып тазалайды.
Ауру шыға қалған жағдайда , шаруашылық дизентериядан сау емес деп
анықталып, шектеу енгізіледі. Жүргізіетін шаралардың жоспары
жасалынады. Осыған сəйкес қан аралас іші өтіп, қатты ауырып тұрған
шошқаларды оқшаулап, союға жібереді. Ауру торайларды енесімен бірге
оқшаулайды.. Ауру жөнінен күмəнді жəне шартты сау малдарды емдейді.
Шошқаларға диеталық азықтар беріп, жем беруді реттеп, мөлшерлейді. Ауру
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шыққан қора-жайды жақсылап тазартып, дезинфекциялайды жəне көңді
зарарсыздандырады. Таза қораларда əр 5 күн сайын дезинфекция жасайды.
Шаруашылықты соңғы дизентериямен ауырған шошқаны бөлгеннен
кейін 3 ай өткесін аурудан таза деп есептейді. Шектеуді алардың алдында
барлық қора-жайларды, олардың төңірегін механикалық жолмен тазалап,
арасына 7 күн салып 2 рет дезинфекциялайды. Шектеуді алғаннан кейін 1
жылға дейін шаруашылықтан басқа жаққа шығарылатын шошқаларды
міндетті түрде дизентерияға тексеріп отырады.
Бақылу сұрақтары:
Дизентерия қоздырушысы.
Инфекция қоздырушысының көздері мен берілу факторлары.
Аурудың індеттік ерекшеліктері.
Дерттенуі.
Дизентерия ауруының өтуі мен белгілері.
Патологоанатомиялық өзгерістер.
Аурудың диагностикасы..
Емі.
Иммуниттің қалыптасуы.
Дауалау жəне күресу шаралары.
10.4. Құс аурулары
10.4.1. Ньюкасл ауруы
Ньюкасл ауруы – Болезнь Ньюкасла- Morbus newcastle - тауық
тұқымдасына жататын құстардың барлығына тəн тыныс жолдары, ас қорыту
мүшелері мен жүйке жүйесін қабындыратын аса жұғымтал жұқпалы ауру.
Қоздырушысы – Newcastle disease paramyxovirus, парамиксті вирустар
туыстығына жататын көлемі 120-130 нм РНҚ-ды вирус. Вирус дамып келе
жатқан тауық эмбрионында, ұлпа өсінділерінде өсіп, оларда əр түрлі
патологиялық өзгерістер туындатады.
Вирустың төзімділігі. Ньюкасл ауруының вирусы сыртқы ортаның
əсеріне өте төзімді. Салқын ауада жақсы сақталады. 2-4 оС суықта вирус
жұмыртқа ішінде немесе ауруға шалдыққан əр түрлі ағзаларда бір жылдан
астам уақыт сақталады. Күн сəулесі тура түскен жағдайда 2 күн, сəуленің
əсеріне 15 күн шыдайды. Органикалық заттарға бай (көң, қоқыс) ортада
вирус 18-21 оС ауаның ылғалдылығы 64-70 % болған жағдайда 15 күннен 50
күнге дейін сақталады. Вирус белсенділігін 17-18 оС ортада кептірілген
ағзаларда 2 жыл, ал құсханаларда қыс айларында 140 күн, жазда 7 күн
сақтайды. Шіріген өлекседе қоздырушы 3 аптадан кейін əлсірейді
(инактивацияланады), тоңазытылған құс етінде 800 күннен астам уақыт
өлмей қалпында сақталады.
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Жұмыртқа қабығының сыртындағы вирус формалин буының əсерінен 1
сағатта, 1 % белсенді хлор бар хлорлы əк ерітіндісінен 10 минутта, 0,5 %
натрий сілтісінен 20 минутта өледі.
Ньюкасл ауруының вирусымен ластанған құсханаларды күйдіргіш
натрийдің 2 % ыстық ертіндісі, хлорлы əктің тұндырылған 2 % белсенді
хлоры бар ертінідісі, формальдегидтің 2 % ерітіндісі 24 сағатта ішінде толық
зарарсыздандырады.
Індеттік деректер. Табиғи жағдайда Ньюкасл ауруы барлық тауық
тұқымдастар (жай тауықтар, күрке тауық, фазандар, тауыс (павлиндер)
арасында жиі кездеседі. Бұл ауру көгершіндер, тоты құстар, шымшық, қарға,
қырғауылда да ауырады. Ауру қоздырушысының бастауы - ауру құстар,
ауруға қарсы тұратын иммунитеті жоқ əлсіз балапандар мен сақа құстар жəне
вирусты секреттер мен экскреттер арқылы, жұмыртқа, ауамен бөлетін
ауырып жазылған құстар болып табылады. Жасырын кезеңде вирус тауық
ауырғаннан кейін 24 сағаттан соң бөліне бастайды. Ауырып жазылған құстың
денесінен клиникалық сауыққаннан кейін 2-4 айдан соң да вирусты табуға
болады. Қоздырушының берілу факторлары: өлекселер, мамық пен қанаты,
зарарсыздандырылмаған құс еті, қасап қалдықтары, төсеніштер, жем, балапан
шығаруға арналған немесе сауда орындарына түсетін жұмыртқалар. Сондайақ вирус құсханаларында кездесетін кене организмінде белсенділігін 213 күн
сақтауы мүмкін. Құсханаларда қыс айларында 140 күн, жазда 7 күн
сақталады.
Құстардың дерттенуі алиментарлық, аэрогендік жолдармен жем, шөп,
ауа жəне инкубацияға түсетін жұмыртқалар арқылы жүреді. Вирустың
шоғырлануы түрлі жабайы құстар, сонымен қатар үй қаздары мен үйректер
де болуы мүмкін. Ньюкасл ауруы көбінесе эпизоотия түрінде байқалады.
Жаз-күз айларында иммунитетсіз құс басының көбеюінен, ауру кезеңділік
жəне мезгілділік түрінде байқалады. Вирустың сыртқы ортада ұзақ уақыт
сақталуы, жалпылай вирусты алып жүрушілік жəне технологиялық топтағы
құстардың арасында қоздырушының үздіксіз айналуы, көптеген құс
шаруашылықтарында бұл індетті стационарлық деп атауға мүмкіндік береді.
Дерттенуі. Құс денесіне енген вирус 20 сағат ішінде қанға өтіп, бүкіл
денеге тарайды да, орталық жүйке жүйесі, тыныс жолдары мен ас қорыту
ағзаларын зақымдайды. Осының əсерінен кілегейлі қабықтар жаппай
қанталайды. Аурудың клиникалық белгілерінің байқалуы ішкі ағзалардың
зақымдану дəрежесіне байланысты болады.
Өтуі жəне белгілері. Құс табиғи жолмен ауруға ұшыраған кезде,
вирустың енген жолына, оның уыттылығына, құстың жасы мен күтіміне
байланысты аурудың жасырын кезеңі 2-15 күнге созылады.
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Ауру жіті, өте жіті жəне
созылмалы түрде өтеді.
Кəдімгідей түрінде құстың дене
қызуы көтеріледі, əлсіздік пайда
болады,
азыққа
қарамайды,
тəлтіректейді, ауырған құстардың 4070 %-ның жем сауы кеңейеді, ауыз
қуыстарынан сасық иісті сұйықтық,
шырыш, қан мен өт аралас нəжіс
бөлінеді. Құс тұмсығы ашылып,
тыныс жолдарының экссудатпен
тығындалып қалуының салдарынан
түшкіреді, түрлі жат дыбыстар
82 - сурет. Ньюкасла ауруының
шығарады,
жүйке
жүйесінің
жүйкелік түрі
зақымданғаны сал жəне шала салдар
түрінде байқалып, мойнын ирелеңдетеді, басын кекжитеді, қанаты,құйрығы
салбырайды, аяғы зақымдалады, қимылы үйлесімсіз дірілдеу пайда
болады.Мұндай белгілер көбінесе балапандар арасында кездеседі. Сақа
тауықтарда ауру тыныс мүшелерінің жіті қабынуымен білініп, жұмыртқа
табуы бірнеше аптаға дейін тоқтуы мүмкін.
Емі. Ауруды таратып алу қаупін болдырмау үшін, ауру құстарды жедел
түрде емдейді.
Иммунитет. Ауырып жазылған жəне вакцина егілген құстарда ауруға
қарсы иммунитет қалыптасады. Құстың жасына жəне вакцинаның бірнеше
рет егілуіне жəне егу тəсілдеріне қарай құстың қанында антиденелер
жинақталады. Құсты иммундеу үшін В, Ла-Сота, Бор-74, Н штамдарынан
даярланған вакциналар (Франция, Ресей, Қазақстанда шығарылатын)
қолданылады.
Ірі құс шаруашылықтарында вакцинация аэрозольді немесе тамшылау
(көздің коньюктивасына, мұрын қуысына) əдістерімен жүргізіледі.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Шаруашылыққа жəне əр құс
қораларына кіретін орында зарарсыздандыру тосқауылдары жасалынады.
Аурудан таза шаруашылықтарға ауырған құс, ауру жұққан жұмыртқа,
зарарсыздандырылмаған жем мен құрал-саймандардың ауысып кетпеуін
мұқият қадағалап отырады. Құсхана айналасы қоршалады, бөгде адамдардың
құс шаруашылықтың өндірістік бөлмелеріне кіруіне тиым салынады. Құс
етін жəне құс тасымалданған ыдыстар қайтарылған болса, оларды 3 %-ті
ыстық сода ерітіндісімен жуады, 40 % формалин буымен 1 мз ауаға 15-20 мл
есебінде 30 минут бойы дезинфекциялайды.
Ньюкасл ауруына күмəнділік пайда болғанда лабораториялық зерттеулер
жүргізеді. Оң нəтиже алған жағдайда шаруашылықты аурудан сау емес деп
жариялап, карантин қойылады. Ауру шыққан қоралардағы құстарды қан
шығармай өлтіреді немесе өртеп жібереді, қауіпті құсханалардағы
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тауықтарды
вакциналайды.
Ауру
жойылғанға
дейін
құстарды,
жұмыртқаларын, құс ұшасын шығаруға тиым салынады. Құнсыз заттарды
өртейді, ал бөлмелерді жəне қалған құрал-саймандарды дезинфекциялайды.
Сонымен қатар аэрозольді дезинфекция жүргізіледі. Ауру құстардың
саңғырықтарын өртейді, ал шартты сауларын биотермикалық жолмен
зарарсыздандырады.
Уақытша шектеу шаруашылықты ауру құстардан тазартып, құсхана мен
аула толық зарарсыздандырылғаннан соң 30 күннен кейін алынады.
Бақылау сұрақтары:
Ньюкасл ауруы қоздырушының көзі, төзімділігі.
Індеттік деректері.
Аурудың өтуі мен негізгі клиникалық белгілері.
Иммунитет.
Жалпы жəне арнайы сақтандыру шаралары
10.4.2. Құс тұмауы
Құс тұмауы – Грипп птиц- Grippus avium, тауық тұқымдасына жататын
құстардың тыныс алу жəне ас қорыту мүшелерінің зақымдануымен,
ісінуімен, жабырқаумен жəне септицемиямен сипатталатын құстың
жұғымтал ауруы. Антигендік вариабельділігі жəне штамдарының жоғарғы
уыттылығы оны аса қауіпті аурулар қатарына жатқызады жəне экономикалық
зиян шектіреді. Тұмау вирусының түрлі штамдары 10 –нан 100 % -ға дейін
құстарды өлімге шалдықтырады жəне бір мезгілде бір түрінен үш түріне
дейін зақымдайды.
Тарихи деректер. Ауруды бірінші рет Италияда Перрончито (1880 ж.)
“тауықтың экссудативтік сүзегі” деген атаумен сипаттап жазды. Кейіннен
бірқатар елдерде байқалып, құстың еуропалық немесе кəдімгі обасы деп
аталды. Аурудың қоздырушысы вирус екендігін 1901 жылы Чентани
дəлелдеді, ал 1951 жылы бұл вирус Influenza virus екендігі анықталды да,
ауру тұмау деп аталатын болды. 1955 жылы ауру қоздырушысы Influenza
virus A ретінде анықталды. Ал 1971ж. бастап құс тұмауы деп аталынады.
Жоғары зардапты құс тұмауының
H5N1 серотипінің вирусы 1959 жылы
алғаш
рет
Шотландияда
ауырған
балапаннан бөлініп алынған. Кейіннен
бұл вирусты басқа мемлекеттерде
құстардан бөліп алу мүмкін болды. 19591997 жылдары аралығында вирустың осы
тип тармағымен қоздырылған құс
тұмауының 21 ошағы тіркелген.
Тұмаудың H1N1 вирусы құстардан
83-Сурет. Тұмау этилогиясы.
тікелей адамға ауысып, бейімделе
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келе адамнан адамға ауысу қасиетіне ие болып, 1918 жылы əлемді
пандемияға ұшыратып, жер шарының 40 млн адамы осы кеселден құрбан
болған. Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша 2005
жылы тұмаудың H5N1 вирусымен адамдардың жіті ауруының 112 жағдайы
тіркелген (солардың ішінде 57 адам өлген), Тайландта 17 жағдай (оның 12-сі
өлім жағдайы), Камбоджада 4 жағдай тіркелген, барлығы өліммен аяқталған
жəне Индонезияда 1 адам осы аурудың салдарынан ауырып өлген.
Қоздырушысы – Қоздырушысы РНҚ-нан тұратын вирус Вирус
инфлюэнца тұқымына, миксовирус (Mixovirus influenzae) тобына,
ортомиксовирустар (Ortthomyxoviridae)
тұқымдасына жатады. Оның құрылымы
сфералы болып келеді жəне мөлшері 80120
нанометрді
құрайды.
Ауру
қоздырушысы- А типіндегі вирус. Вирус
8 типтік тармақтарға: А1-А8 дейін
бөлінеді.
Жоғары
қабаттық
гемагглютининдік
(Н)
жəне
нейраминидазалық (N) протеиндеріне
байланысты гемагглютининдік 16 (Н1Н16) жəне нейраминидазалық 9 (N1-N9)
субтиптеріне бөлінеді. Уыттылығына
84-сурет. Тұмаудың А типтегі
байланысты вирустың Н5 жəне Н7 типтік
вирусы.
тармақтары үй құстарына өте қауіпті болып келеді. Тұмау вирусы жоғары
өзгерштігімен ерекшеленеді жəне кездейсоқ жағдайда мутациялық өзгеріске
ұшырайды.Вирустың РНҚ кейбір бөліктерінде «нүктелі» өзгерістер пайда
болады да, осы себепті организмде ішін ара өзгерген вируспен кейіннен
қайта зарарлануынан қорғаныстық антиденелер қорғап қала алмайды. Вирус
індеттік, нейраминидазалық, гемагглютининдік белсенділік көрсетеді. Ол 1015 тəулік тауық эмбрионында жақсы өсіп-өнеді. Вирусқұрамды аллантоис
сұйықтықтығы көптеген жануарлардың эритроциттерін агглютинациялауға
қабілетті. Торша жасушыларындағы вирус өсінділерінің көптеген штамдары
цитопатикалық жəне гемоадсорбциялық құрамдық əсер көрсетеді.
Індеттік деректер. Құстың тұмауы эпизоотия жəне энзоотия түрінде
байқалады. Тұмаумен барлық үй, синантроптық жəне жабайы құстар
ауырады. Вирустың көптеген штамдары ауырмаған жыл құстарынан, əсіресе
ұя басатын жерлерінде, бөлініп алынады. Үй жəне жабайы құстардың
арасында құстарға, адамға жəне жануарларға тəн тұмау вирустарының
штамдары айналымда болады.
Шаруашылыққа құстың тұмауының вирусы жеммен, құралжабдықтармен əкеліенді, əсіресе жұмыртқа мен құс етін салған ыдыстар
қауіпті. Алдымен балапандар немесе күйі нашар ересек құстар ауырады.
Пассаждан өтіп, күшейіп, алған вирус кейіннен күйі жақсы құстарды да
жаппай ауыртады. Вирус тыныс жолы, ауыз, тері асты, бұлшық ет арқылы
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енгізгенде ауру қоздырады. Сүйтседе ауру негізінен тыныс жолдары арқылы
беріледі. Ауру қоздырушысының негізгі бастауы- ауырған жəне ауырып
жазылған (екі ай бойы вирус алып жүреді) құстар. Вирус денеден барлық
секреттермен- экскреттер арқылы жəне жұмыртқамен бөлінеді. Аурудың
таратушы факторлары шаруашылықтағы кемірушілер, мысық, жабайы құстар
болып табылады.
Дерттенуі. Вирустың вируленттілігіне, тропизміне, құстың табиғи
төзімділігіне байланысты аурудың бүкіл организмге таралған немесе
респираторлық түрі дамиды. Вирус тыныс жолдарына енген соң жылдам
көбейіп, қанға өтеді. 4-12 сағаттан соң вирус эритроциттерге жабысып, бүкіл
денеге тарайды. Көбейген вирус ішкі үлпершек ағзаларда шоғырланады.
Қоздырушы денені жайлаған кезде лимфоидты ағзалар зақымданып,
организмнің қорғаныс қабілеті тежеледі. Бұның өзі вирустың одан əрі
көбейіп, виремияның өрбуіне жағдай туғызады. Вирус көбейген кезде зиянды
заттар пайда болып, құс организмі уланып, одан өлімге əкеп соғады. Жітіден
төмен жəне созылмалы өтуі 10-25 күнге созылады, ақыры организмнің
төзімділігіне байланысты болады.
Өтуі мен симптомдары. Жасыр кезеңінің ұзақтығы 3-5 күн. Ауру
басталған кезде құс күйзеліп, тұмсығынан сора ағады. Экссудат алғашында
серозды-катарлы болып, кейіннен серозды-іріңге айналады. Аққан сора
тұмсық тесігінің айналасында тобарсып кеуіп, құстың тынысы қиындайды.
Синусид жəне синовит байқалады. Кей жағдайда көздің қабықтары
экссудатпен жабысып, кілегейлі қабықтары қабынып, құстың басы ісінеді.
Кейбір құстың басының сырға бөлігі ісінеді. Уланудың жəне іркілудің
əсерінен жотасы мен сырғасы қоңыр-күлгін түсті болады. Құстың тынысы
сырылдайды, жиілейді, дене температурасы 44 0 С көтеріледі, өлер алдында
30 0 С түседі. А типіндегі вирусымен қоздырған ауру өлімі 100 % жетеді.
Жітіден төмен жəне созылмалы түрінде ауырған құстың өлімі 15-20 %
құрайды. Тыныс мүшелерінің зақымдануымен қатар ауырған құстарда
диареяның симптом кешендері байқалады. Саңғырығы сұйылып, түсі қоңыржасыл болады. Атаксия байқалып, невроз, құрыстану байқалады, құс бір
орында айналсоқтап, мойыны мен қанаттары дірілдейді. Аурудың
клиникалық белгілер онша білінбей, жеңіл өтуі де мүмкін.
Мекиен тауықтар жұмыртқалауын тоқтады, бірақ жазылған соң қайтадан
жұмыртқалай бастайды
Патологоанатомиялық өзгерістер аурудың ұзақтығына байланысты
əртүрлі болуы мүмкін. Негізінен жұтқыншақ, мойын, кеуде жəне аяқтарының
тері астында қанталаған жалқақтар кездеседі. Тері астында, бұлшық
еттерінде, жүрегінде, ішкі ағзаларында жаппай немесе жекелеген
қанталаулар байқалады. Екінің бірінде ринит, фарингит жəне конъюнктивит,
одан да жиірек ішек-қарында қанталаулар байқалады.
Құстың тұмауы кезінде гастроэнтерит, перитонит, перикардит, бронхит,
аэросоккулит, өкпенің домбығуы ішкі ағзаларда қанның іркілуі, бұлшық
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еттердің көкшілденуі байқалады. Əсіресе мида болатын өзгерістер:
геморрагиялық менингит, шашыранды қанталау, ошақты домбығу, мидың
босаңсуы осы ауруға тəн.
Балау. Індеттік ерекшеліктері, клиникалық жəне патологоанатомиялық
белгілері бойынша тұмауға тек алдын ала диагноз қоюға болады. Қортынды
диагноз қою үшін ауру жіті өткен кезде өлген құстың өкпесі, бауыры, миы,
т.б. алынған патологиялық материалды зертханаға жебереді. Өлекседен
материалды тез арада алып, суықпен (- 60 0 С) немесе 50 % глицеринмен
консервілейді. Тауықтан серологиялық тексеру үшін қанды екі қайтара
қосарлап, аурудың əртүрлі кезеңінде алады.
Вирус бар материалды əдеттегі жолмен даярлап, буферлі ерітіндімен
езіп, 1 мл сұйыққа 5 мың ƏБ пенициллин мен стрептомицин қосып, 9-12
тауық эмбрионының аллантоис қуысына жібереді. 48 сағат өткен соң
аллантоис
сұйығынан алып, оны вирусқа гемагглютинацияны тежеу
реакциясында тексереді. Сонымен қатар тауық эмбрионының көп қабатты
торша өсінділерін жұқтырады. Биосына қою үшін 2-4 айлық балапанға 0,5-1
мл пат материал езіндісін бұлшық етіне жібереді. 3-5 күн өткенде балапанда
аурудың белгілері байқалып, кейде өліммен тынады. Егер вирустың
уыттылығы төмен болса, 4-10 күннен кейін антиденелердің титрінің
көтерілуінен басқа белгі байқалмайды.
Тұмауды Ньюкасл ауруынан, жұқпалы бронхиттан, микплазмоздан,
жұқпалы ларинготрахеиттен ажырату қажет.
Емі. Аурудың емі табылған жоқ. Тұмауға шалдыққан құсты емдеу
тиімсіз. Індеттің жайылып кету қаупінен сақтанып, ондай құсты тез жойып,
өртеп жібереді.
Дауалау жəне күресу шаралары. Ауырып жазылған құста 6 айға дейін
стерильсіз иммунитет қалыптасады. Аурудың алдын алу үшін тұмаудың А
типіне қарсы өлтірілген гидроокись алюминий вакцинасын, құстың тұмауына
қарсы сұйық жəне құрғақ өлтірілген вакциналарды қолдану ұсынылған.
Аурудың алдын алу үшін құс фермалары мен фабрикаларында
санитариялық реттілікті сақтаудың, зоогигиеналық талаптарды орындаудың
маңызы зор. Шеттен құс əкелгенде, жем, көлік, ыдыс кіргізгенде сақтық
шараларын мұқият сақтау қажет.
Ауру шыға қалған кезде шаруашылыққа карантин қояды. Егер тұмау бір
қорада байқалса, ондағы барлық ауырған жəне күдікті құсты қан шығармай
өлтіріп, жояды да, қалған сау құсты етке сояды. Қораны мұқыят
дезинфекциялайды. Егер ауру бірнеше қорада байқалса, күн сайын ауруға
күдікті жəне əлсіреген құсты бөліп алып, сойып, паталогоанатомиялық
өзгерістер табылса утильге жібереді. Өзгерістер болмаса ішкі ағзаларды
утильдеп, етін пісіріп тағамға пайдалануға жібереді. Ауру шыққан құстың
жұмыртқасын инкубаторға жіберуге болмайды, оны 10 минут қайнатып,
тағамға жаратады.
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Барлық құсты сойғаннан кейін, мұқият дезинфекция жүргізіп барып,
карантинді алады.
Бақылау сұрақтары:
Құс тұмауы қоздырушысының ерекшеліктері.
Құс тұмауының індеттік деректері.
Құс тұмауы өтуі мен симптомдары.
Құс тұмауының дерттенуі.
Құс тұмауындағы патологоанатомиялық өзгерістер.
Құс тұмауының балауы.
Құс тұмауының емі.
Құс тұмауын дауалау жəне қарсы күресу шаралары.
10.4.3. Жұқпалы бронхит
Жұқпалы бронхит- Инфекционный бронхит – Bronchitis infectiosa,
балапандардың тыныс мүшелерінің, мекиен тауықтардың жыныс
мүшелерінің зақымданып, жұмыртқалауының төмендеуімен сипатталатын
аса жұғымтал ауру.
Тарихи деректер. Ауруды алғаш рет АҚШ-та Шалк пен Хафи 1931 жылы
сипаттап, қоздырушы вирусын Бич пен Шалк 1936 жылы ашты. Қазіргі кезде
жұқпалы бронхит құс шаруашылығы дамыған елдерде кеңінен тараған.
Қоздырушысы – Avian infectious bronchitis – Coronavirus –
короновирустар тұқымдастығына
Coronaviridae туыстығына жатады.
Құрамында РНК бар, вириондары полиморфты, липидті қабықпен қапталған.
Тауық эмбрионының аллантоис сұйығында 37 0 С-та 10 күн, 20-30 0 С-та
24 күн, зардаптанған ұлпаларда 50 % глицеринмен консервіленгенде 4 0 С-та
80 күн сақталады. Құс қораларында əртүрлі заттарда 17-23 0 С-та 7 күн,
құстың саңғырығында 50-90 күн тіршілігін жоймайды.
Індеттік ерекшеліктері. Табиғи жағдайда жұқпалы бронхитпен құстар
жасына қарамай ауырады. Ауырған тауықпен жанасқан жапон бөденесі де
ауырады. Қолдан көгершінге, көжекке, жарқанатқа жұқтыруға болады.
Вирустың бастауы – ауырған жəне жазылған соң 3 ай бойы вирус бөліп
шығаратын тауықтар. Қоздырушысы ауа арқылы өте тез таралады. Вирус сау
құс шаруашылығына əкелінген жағдайда аэрогендік жолмен барлық құсқа
жылдам жұғады. Ауру қаулағаннан кейін бір жыл бойы індет ошағы
тұрақтанады. Індет басталған соң 2-43 күн бойы құс жұмыртқасынан
вирусты бөліп алуға болады. Жұқпалы бронхит шыққан шаруашылықтағы
құстар басқа аурулардың қоздырушыларына өте бейім болып келеді.
Аурудың қай кезеңінде болмасын жұмыртқа өнімі (50 % жəне одан жоғары)
азаяды.
Дерттенуі. Жұқпалы бронхиттің вирусы құстың денесіне тыныс
жолдары арқылы еніп, кеңірдектің эпителий торшаларында көбейеді де,
олардың зақымданып, сыдырылуына əкеп соғады. Содан соң вирус қанға
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өтіп, бүкіл денеге тарайды. Қан тамырларының өткізгіштігінің жоғарылауы
кеңірдек пен бронхылардың кілегейлі қабықтарының қабынуына əкеп
соғады. Тыныс жолдарындағы қабыну процестері шартты түрде зардапты
микробтардың көбеюіне жəне дерттің асқынуына жағдай жасайды.
Өтуі мен белгілері. Жасырын кезеңі 2-6 күн. Ауру жіті өтіп,
балапандарды толық 100 % қамтиды. Ауырған балапан дел-сал болып, бір
жерге ұйлығып, жылу көзіне үймелейді, кейбіреулерінен қырылдаған дыбыс
шығады. Екінші күні жүні үрпиіп,
мойнын
созып,
қанаттарын
салбыратып,
басын
шайқап,
тұмсығындағы
бөгде
заттан
құтылатындай
қимыл
жасайды.
Коньюнктивит,
ринит
байқалады.
Кейбір балапандар тұмсығын созып,
зорланып тыныс алады. Ауру 7-8 күнге
созылады, жазылған балапандар мекиен 85-сурет.
Құстағы
жұқпалы
бронхиттің белгісі.
болғанда жұмыртқа таппайды.
Ересек тауықтар симптомсыз ауырып, жұмыртқа өнімі 35-60 %
төмендейді. Жаңадан жұмыртқалай бастаған мекиендердің жұмыртқасы
оншама азаймайды. Егер басқа инфекциямен асқынбаса бірнеше аптадан
кейін тауық жазылып, жұмыртқалауы қалыпына келе бастайды, бірақ
бұрынғы деңгейге жетпейді, ауырып жазылған тауық мүкіс жұмыртқа
салады.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Өлексені сойып қарағанда танау
қуысы мен кеңірдекте фибрин іріміктері араласқан серозды немесе серозды
– кілегейлі экссудат болады. Жекелеген бронхалар фибринді массамен
бітелген, бастапқа бронхалардың төңірегіндегі өкпе ұлпасы қызыл қоқшыл
түсті, тығыздалған. Ауа қапшықтарының қуысында көбікті экссудат, кейде
фибрин іріміктері араласқан. Ересек тауықтардың жұмыртқа фоликулалары
семіп, аналық безінде киста болады. Жұмыртқа жолының түтігі қабынып, кей
жері жабысып, кисталар ұшырасады. Ауру тауықтардың жұмыртқаларының
қабығының 5-50 % бұдырланып, 25 % жұмсарып, 12 % жұқарады. 20 %
жұмыртқаның сальпингитінің əсерінен ақуызы ірімтіктеніп кетеді.
Балау індеттанулық деректерді, клиникалық жəне патологоанатомиялық
белгілерін, вирусологиялық, серологиялық зерттеулердің нəтижелерін
талдауға негізделеді. Зертханаға аурудың клиникалық белгілері айқын
білінген 15-25 тауықтың қанын жібереді. Зертханада ауру балапандарды
сойып, кеңірдектің, көмейдің, өкпенің кесінділерінен вирусты бөліп алу үшін
тауық эмбрионына жұқтырады, сау балапандарға биосынама қояды. Арнайы
антигендер мен қан сарысуының диагностикалық жинағын пайдаланып
вирусты бейтараптау реакциясы, диффузды преципитация жəне қосалқы
гемагглютинация реакцияларын қояды.
Жұқпалы бронхитті Ньюкасл

201

ауруынан, жұқпалы ларинготрахеиттен, шешектен, респираторлық
микоплазмоздан ажырату қажет.
Дауалау жəне күресу шаралары. Вирусты шаруашылыққа əкелмеу үшін
ветеринариялық-санитариялық
ережелерден
туындайтын
шараларды
нақтылы орындау қажет. Құстарды жасына қарай жеке топтарға бөліп
ұстайды жəне олардың жас ерекшеліктеріне сай микроклимат көрсеткіштерін
қамтамасыз етеді.
Жұқпалы бронхит шыға қалғанда шаруашылыққа шектеу қойылады.
Шектеудің талаптары бойынша инкубацияға жұмыртқаны жəне тірі құсты
əкетуге, құстардың орнын ауыстыруға, ауру шыққан құс қоралардан жем,
құрал-сайманды аурудан таза құс қораларға апаруға тиым салынады. Ауру
шыққан шаруашылықтан алынған жұмыртқаны тек тағамдық мақсатта
пайдалануға болады. Ауырған жəне күдікті құстарды оқшаулап, сояды да,
ұшасын өндірістік өңдеуге жібереді немесе сол жерде тамаққа пайдаланады.
Құс қораларын мұқият тазалап, дезинфекциялайды. Инкубаторды, құс
қораларын, құрал-сайманды күйдіргіш натрийдің 2 % ыстық ерітіндісімен
немесе 2 % формальдегид ерітіндісімен дезинфекциялайды. Құс тұрған
қораны дезинфекциялау үшін сүт қышқылының, триэтиленгликольдің,
резорциннің буы қолданылады. Шаруашылықты соңғы ауырған құс бөлініп
алынғаннан соң 3 ай өткеннен кейін қортынды дезинфекция жасап барып,
аурудан сау деп жарияланады.
Бақылау сұрақтары:
Жұқпалы бронхиттің қоздырушысы.
Жұқпалы бронхит індеттік ерекшеліктері.
Жұқпалы бронхиттің өтуі мен симптомдары.
Жұқпалы бронхит дерттенуі.
Жұқпалы бронхиттің патологоанатомиялық өзгерістер.
Жұқпалы бронхит балау.
Жұқпалы бронхит дауалау жəне қарсы күресу шаралары.
10.4.4. Жұқпалы ларинготрахеит
Жұқпалы ларинготрахеит- Инфекционный ларинготрахеит –
Laryngotracheitis infectiosa, катарлы жəне фибринді-геморрагиялық ринит,
трахеит, коньюнктивит, тыныстың тарылуымен сипатталатын жұғымтал
ауру.
Тарихи деректер. Ауруды алғаш рет АҚШ-та Мей жəне Титслер 1925
жылы сипаттады. Бірақ одан кейін де жұқпалы бронхиттен ажыратылмады.
Бұл екі аурудың дербестігін Бигс бастаған ғалымдар 1930 жылы дəлелдеді.
Қоздырушысы – Gallid (aipha) herpesvirus 1 құрамында ДНК бар
герпесвирустар туыстығына жатады. 9-12 күндік тауық эмбрионының
хорионалантоис қабығында торша өсінділерінде өсіріледі. Табиғатта
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вирустың уыттылығы жоғары штамдарымен қатар уыттылығы төмен
штамдары да айналымда болады.
Жұқпалы ларинготрахеиттің қоздырушысының сыртқы ортадағы
төзімділігі орташа болып келеді. Күйдіргіш натрий, крезол, хлорлы əк,
формалин мен креолиннің 3:1 қоспасының əрқайсысы қора-жайдағы 1 м3
ауаға 15 мл мөлшерінде аэрозольмен бүріккенде вирусты тез арада өлтіреді.
Індеттік ерекшеліктері. Табиғи жағдайда жұқпалы ларинготрахеитпен
тауық, қырғауыл, күрке тауық жəне мысыр тауығы ауырады. Қолдан
жұқтыру үшін вирусты жоғарғы тыныс жолдарының кілегейлі қабықтарына
коньюнктиваға жібереді, ал өздігінен аэрогендік жолмен жұғады.
Ауру қоздырушысының бастауы
ауру жəне ауырып жазылған (2 жылға
дейін вирус алып жүреді) құстар болып
табылады.
Олар
қоздырушыны
секреттерімен тыныс жолы арқылы
бөліп шығарады. Зарарланған ауа, су,
жем, құрал-жабдықтар жұқтыру
факторлары болып табылады. Қан
86-сурет. Жұқпалы
сорғыш жəндіктер вирустың қорламасы
ларинготрахеитпен ауырған құс.
ролін атқарады Жұқпалы ларинготрахеит иммунитеті жоқ құстардың
арасында індет ретінде қаулайды. Тұрақты сау емес шаруашылықтарда
иммунитеті жоқ құстардың жеке топтары ғана ауырады. Індет ошағының
тұрақтануына вирус алып жүрудің ұзақ мерзімі мен құстың бір партиясымен
екіншісін алмастырғанда үзіліс жасамай санитариялық реттілікті бұзу себеп
болады.
Кейбір щаруашылықта құстардың арасында уыттылығы төмен вирус
айналымда болып, індет туғызбай, иммунитет қалыптасуы мүмкін. Мұндай
мүмкіндік құстың күтімі жақсы болғанда ғана іске асады. Ауру шыға қалған
жағдайда да, құстың күтімі мен санитариялық ережелердің сақталуы
ойдағыдай болғанда 2-4 апта ішінде індет процесінің тоқтауы мүмкін.
Дерттенуі. Жұқпалы ларинготрахеиттің вирусы тыныс жолдарының
эпителийіне əуес болады. Осы ұлпада вирус тез көбейіп, қабыну процестерін
тез тудырады да, кеңірдектің
ішінде қан мен фибрин араласқан
қоймалжың кілегейлі экссудат
пайда
болады.
Эпителий
ұлпасынан вирус қан арқылы басқа
мүшелерге де жетеді, бірақ онда,
87-сурет. Кеңірдек пен көмейдегі
əдетте дерттену байқалмайды.
казеозды
фибрин
араласқан
Виремия көпке созылмайды. Вирус
қоймалжың.
ұзақ уақыт кеңірдек пен көмекейдің кілегейлі қабығында сақталады.
Өтуі мен белгілері. Жасырын кезеңі 2-20 күн. Ауру жіті, жітіден төмен
жəне созылмалы өтіп, ларинготрахеитті жəне коньюнктивитті түрде білінеді.
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Ларинготрахеитті түрі жіті өтеді. Ауырған тауық күйзеліп, тəбеті
болмайды, қозғалысы шектеледі. Өз еркімен отырған құс қырылдаған,
шиқылдаған үздік-создық дыбыс шығарады. Көмейі мен кеңірдектің
экссудатпен бітелуі тынысына бөгет болып, құс аузын ашып дем алады. Құс
жөтеліп, басын сілкіп, экссудат шығарады, кейде көмейінде іріміктелген
фибринді бөлінді іркіліп қалаады. Ауырған тауық жұмыртқалауын тоқтады.
Жіті өткенде өлім көрсеткіші 10-60 % жетеді. Ауру жітіден төмен жəне
созылмалы өткенде респираторлық синдром онша байқалмайды, оқтыноқтын құстың жағдайы жақсарып, қалпына келеді.
Жұқпалы
ларинготрахеиттің
коньюнктивиттік
түрі
кейбір
щаруашылықтарда балапандарда байқалады. 10-15 күндік балапандардың
бастапқыда бірен-сараңы, кейіннен барлығы ауырады. Негізгі клиникалық
белгілері – көздің кілегейлі қабықтарында қан іркіліп, қабықтары ісініп,
көздері жұмылып, жарыққа қарай алмай, жас ағады.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Аурудың ларинготрахеиттік түрі
кезінде көмейдің ішінде тығыздалған казеозды бөлінділер, ал тыныс
жолдарының өне бойында кеңірдек пен бронхаларды бітеген кілегейлі қан
аралас ұйынды болады. Тілдің түбінде фибринді қабыршақ кездеседі.
Үлпершек ағзаларда қан іркіледі, жүрек кеңіп, ішек пен клоаканың кілегейлі
қабықтары қабынады.

88-сурет
Жұқпалы
89-сурет. Вакцинаға оң реакцияның байқалуы.
ларинготрахеитке қарсы
вакцина.
Балау. Ауруға тəн індеттанулық, клиникалық деректер жəне
патологоанатомиялық өзгерістер, жұқпалы ларинготрахеитке
күдік
тудырғанмен тұжырымды диагноз қоюға жеткіліксіз. Ол үшін зертханалық
тексеру жүргізу қажет. Түпкілікті балау үшін ауырған құстың кеңірдегінен
тауық эмбрионында немесе торша өсіндісінде вирусты бөліп алып,
серологиялық реакцияларда айқындайды. Сонымен қатар балапандарға
биосынама қояды. Вирустың əсерінен эмбриондар өлмейді, тек
хориоалантоис қабығында өзіне тəн өзгерістер тудырады.
Жұқпалы ларинготрахеитті жұқпалы бронхиттен, гиповитаминоздардан,
респираторлық микоплазмоздан, тұмаудан ажырату қажет.
Дауалау жəне күресу шаралары. Ауырып жазылған құста иммунитет
қалыптасады. Қолдан иммундеу үшін тірі вакциналар қолданылады.
Вакцинаны клоаканың үстіңгі жағына сүртеді немесе аэрозольдік жолмен
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иммундейді. Жұқпалы ларинготрахеит, Ньюкасл ауруы жəне шешекке қарсы
кешенді иммундеу əдісі де қолднылады.
Аурудың алдын алу үшін шаруашылыққа құсты, инкубациялық
жұмыртқа мен бір күндік балапанды тек аурудан сау жерден ғана əкеледі. Бір
күндік
балапандарды
ересек
тауықтардан
оқшаулап
ұстайды.
Шаруашылықтағы барлық ыдысты таңбалап, пайдаланғаннан соң жуып,
дезинфекциялайды.
Кезекті құстың тобын орналастырмас бұрын қора-жайды мұқият
дезинфекциялап, құрғатып, торда ұстағанда 10 күн, еденде өсіргенде 14 күн
бос қалдырады.
Жұқпалы ларинготрахеит байқалғанда шаруашылыққа шектеу қояды.
Ауырған жəне күдікті құсты өлтіріп, құс қораны, сою цехын
дезинфекциялайды. Ауру жойылған соң, 2 ай өткенде барлық сауықтыру
шараларын жүргізіп барып, шаруашылықтан шектеу алады.
Бақылау сұрақтары:
Жұқпалы ларинготрахеиттің қоздырушысы.
Жұқпалы ларинготрахеиттің індеттік ерекшеліктері.
Жұқпалы ларинготрахеиттің өтуі мен симптомдары.
Жұқпалы ларинготрахеиттің дерттенуі.
Жұқпалы ларинготрахеиттің патологоанатомиялық өзгерістер.
Жұқпалы ларинготрахеитті балау.
Жұқпалы ларинготрахеитті дауалау жəне қарсы күресу шаралары.
10.4.5. Респираторлық микоплазмоз
Респираторлық микоплазмоз – Респираторный микоплазмоз –
Mycoplasmosis respiratoria, тыныс мүшелерінің зақымдануы, синовит,
арықтау жəне өнімділігінің төмендеуімен сипатталатын жұғымтал ауру.
Тарихи деректер. Ауру қоздырушысын алғаш рет 1936 жылы АҚШ-та
Нельсо мен Жиббас, 1943 жылы Делаплан мен Стюарт сипаттады.
Алғашында АҚШ пен Канадада бақалатын ауру кейін 1956 жылдан бастап
басқа елдерге тарады. Əртүрлі аталып келген бұл ауру 1961 жылы
Халықаралық індет бюросының шешімімен «құстың респираторлық
микоплазмозы» деп аталды.
Қоздырушысы – Mycoplasma gallisseptica, полиморфты, көбінесе
кокктарға ұқсас, жартылай ауасыбағалы, белокпен, көмірсуларымен,
стериндермен, витаминдермен байытылған қоректік орталарда, тауық
эмбриондарында, торша өсінділерінде өседі. Лиофильді кептіргенде, төмен
температурада қатырғанда бірнеше жыл , өсіндіде 2-4 0 С-та -60 күнге, 20 0 Ста 20-30 күнге, 37 0 С-та 15 күнге дейін сақталады, ыстыққа төсімсіз, бірнеше
минутта өледі. Дезинфектанттарға сезімтал келеді.
Індеттік ерекшеліктері. Ауруға тауық, күрке тауық, қырғауыл, бөдене,
құр, шіл, көгершін, басқа да тауық тұқымдас құстар шалдығады. Негізінен
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тауық пен күрке тауық ауырады, əсіресе 2-4 айлық балапандар мен
жұмыртқалай бастаған жас мекиендер сезімтал келеді.
Респираторлық микоплазмоз көбінесе өндірістік негіздегі ірі
шаруашылықтарда, шектеулі кеңістікте құстарды тығыз орналастырғанда
байқалады. Сыртқы ортаның қолайсыз жағдайы аурудың тез таралуына
жағдай жасайды.
Инфекция қоздырушысының бастауы – ауру жəне микоплазма алып
жүруші құс. Ауру қоздырушысы аэрогендік жолмен жəне жұмыртқа арқылы
трансовориальді беріледі. Микроклиматтың жайсыздығы, құсты тасымалдау
мен орнын ауыстыру, вакциндеу сияқты қолайсыз əсерлер аурудың шығуына
жағдай жасайды.
Микоплазмоз əдетте колибактериоз, жұқпалы
ларинготрахеит жəне жұқпалы бронхитпен қабаттасып көбінесе қосарланған
инфекция ретінде өтеді. Өлім көрсеткіші 5 %-дан 50 % -ға дейін жетеді.
Өтуі мен сипмтомдары. Жасырын кезеңі бірнеше күннен 2 айға дейін,
қолдан жұқтырғанда 10-20 күн. Індет басталғанда жекеленген құстардың
тəбеті нашарлап, бей-жай болып, катарлы ринит байқалады. Кейіннен
кеңірдегінен қырылдап, ентігіп, жөтеледі, катарлы ринит серозды-фибринді
сипат алады. Кейбір құстарда коньюнктивит, синусит, жақ астының
домбығуы байқалады. Құс көп қозғалмай, қауырсындарын үрпитіп, айдары
бозарып, балапандар өсуін, ал мекиендер жұмыртқалауын тоқтатады.
Күрке тауықта ауруға тəн белгісі – көз асты синусының қабынуы жəне
тыныс мүшелерінің зақымдануына байланысты қырылдаған дыбыстың пайда
болуы. Жасырын симптомсыз өткенде құстың қанындағы антиденелерден
басқа аурудың белгісі болмайды да, құстың күтімі нашарлаған кезеде ғана
байқалады. Сау емес шаруашылықтарда эмбриондардың инкубацияның
соңғы кезеңіндегі өлімі көбейеді.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Негізінен тыныс мүшелерінде
кездеседі. Жоғарғы тыныс жолдарының кілегейлі қабықтары катарлы
қабынуға ұшырап, қанға кернеліп, қоймалжың экссудат болады. Ринит,
синусит, трахеитпен қатар серозды аэросаккулит байқалады. Көбінесе
көкіректегі ауа қапшықтары зақымданады. Олардың тысы күңгірттеніп, қан
тамырлары білеуленіп, ішінде серозды экссудат болады. Егер қосалқы
микробтар қабаттаспаса, басқа мүшелерде өзгерістер өте сирек байқалады.
Балау.
Індеттанулық
деректерге,
клиникалық
белгілеріне,
патологоанатомиялық өзгерістерге, биосынама мен зертханалық тексерудің
нəтижелеріне негізделеді. Төсеніш шыныда құстың қан сарысуымен
қойылған агглютинация реакциясы алдын ала диагноз қоюға негіз болады.
Түпкілікті қортынды бактериологиялық тексеру мен 5-10 күндік балапанға
қойылған биосынаманың нəтижесі бойынша жасалады.
Дауалау жəне күресу шаралары. Ауырып жазылған құста салыстырмалы
стерильсіз иммунитет қалыптасады. Аурудан сау емес шаруашылықтан
алынған жұмыртқадан шыққан балапанның 15-20 күнге жететін енжар
иммунитеті болады.
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Аурудың алдын алу үшін шаруашылыққа микоплазмозды əкелмеу
шараларын қарастырады. Құсты, балапандарды, жұмыртқаны тек сау
шаруашылықтардан
əкеледі.
Құс
қораларында
микроклиматтың
көрсеткіштерін қатаң бақылап, құстарды дұрыс азықтандырып,
ветеринариялық-санитариялық ережелерді бұлжытпай орындайды.
Микоплазмоз байқалғанда шаруашылыққа карантин қояды. Арасынан
ауру шыққан құстарды түгелдей сойып, мұқият дезинфекциялаған соң
орнына сау құстар əкеледі. Əкелінген құстың аналық тобында жəне 8 айға
дейінгі балапандардың арасында ауру байқалмаса шаруашылықтан карантин
алынады.
Бақылау сұрақтары:
Респираторлық микоплазмоздың қоздырушысы.
Респираторлық микоплазмоздың індеттік ерекшеліктері.
Респираторлық микоплазмоздың өтуі мен симптомдары.
Респираторлық микоплазмоздың дерттенуі.
Респираторлық
микоплазмоздың
патологоанатомиялық
өзгерістері.
Респираторлық микоплазмозды балау.
Респираторлық микоплазмоздың дауалау жəне қарсы күресу шаралары.
10.4.6. Сальмонеллез
Құстың
сальмонеллезі-Сальмонеллез
птиц–Salmonellosis
avium,
балапандарда диарея мен септицемия, ересектерінде жасырын микробалып
жүру ретінде өтетін көптеген үй жəне жабайы құстардың ауруы.
Тарихи деректер. Алғаш рет көгершіндердің Salmonella typhimurium
тудырған ауруын Леффлер (1892) байқады.
Қоздырушысы – Негізгі коздырушысы - Salmonella typhimurium, кей
жэағдайда сальмолнеллалардың басқа түрлері ауру қоздырады. Микробтың
төзімділігі мен басқа қасиеттері төлдің сальмонеллезі, құстың пуллорозы
бөлімдерінде көрсетілген.
Індеттік ерекшеліктері. Үйрек пен көгершін жиі, сирегірек тауық,
күрке рауық жəне қаз ауырады. Үй құстарының 6-20 күндік балапандары
сезімтал болады да, ауру жіті өтеді. 2,5 айдан асқанда созылмалы, ал ересек
құста симптомсыз, немесе жыныс мүшелерінің шектеулі зақымдануы ретінде
өтеді.
Инфекция қоздырушысының басталуы – ауру немесе сальмонелла алып
жүруші құстар. Олардың жұмыртқалары, зараланған жем, су, құралжабдықтары жұғу факторлары болады. Микроб трансовориальдік жəне
алиментарлық жолмен беріледі.
Індет ошағы əдетте тұрақты сипат алып, ауру құстың күтімі нашарлаған
кезде қайтадан өрбиді. Жас балапандардың витаминнің жетіспеуінен,
гельминт инвазиясынан ауруға төзімділігі төмендейді.
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Дерттенуі. Сальмонеллез кезінде дерт процесінің өрбуі пуллорозбен
тақылеттес.
Өтуі мен симптомдары. Жасырын кезеңі 1-3 күн. Ауру жіті, жітіден
төмен жəне созылмалы өтеді. Жіті өткенде 20 күнге дейінгі балапандардың
тəбеті болмай, көп қозғалмай, мүлгіп тұрады, іші өтіп, серозды іріңді
коньюнктивит байқалады. Кейде сереңдеп, басын шайқап, аяқтарын
тыпырлатады. Өлім көрсеткіші 70 % жетеді.
Жітіден төмен өтуі əдетте 20 күннен асқан балапандарда, сирегірек
ересек құстарда байқалады. Серозды-іріңді коньюнктивит, іш өту, ринит,
буынның қабынуы байқалады. Созылмалы өтуі 2-3 айлық құста кездеседі де,
іші өтуімен жəне күйі төмендеп, өспей қалуымен сипатталады.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Ауру жіті жəне жітіден төмен өткенде
бауыр ұлғайып, ұсақ өліетті ошақтар, жіті катарлы энтериттің белгілері
пайда болады. Ересек құстарда созылмалы өткенде ішектің, аналық
бездердің, жұмыртқа жолдарының, клоаканың қабынуы жəне ошақты немесе
шашранды перитонит байқалады.
Балау
індеттанулық
деректерді,
клиникалық
белгілерін,
патологоанатомиялық өзгерістерді талдауға жəне бактериологиялық
зертеудің нəтижесі бойынша қойылады.
Дауалау жəне күресу шаралары. Ауру шыққан қорадағы құстардан
алынған жұмыртқаны 12 күннен артық сақтамай, жоғары температурамен
əсер еткен соң пайдаланады. Аурудың клиникалық белгілері бар құстарды
бөліп алып, сояды. Дауалау үшін антибиотиктер мен сульманиламидтерді
топтық əдіспен жемге немесе суға қосып береді. Қораны, ауланы, құралжабдықты дезинфекциялайды. Өсіру үшін құс əкетуге жəне əкелуге,
инкубациялық жұмыртқа əкетуге шектеу қойылады. Шектеу құстың соңғы
өлген немесе ауырған сəтінен бір ай өткен соң, қортынды дезинфекция
жасалып барып алынады.
Бақылау сұрақтары:
Сальмонеллездың қоздырушысы.
Сальмонеллездың індеттік ерекшеліктері.
Сальмонеллездың өтуі мен симптомдары.
Сальмонеллездың дерттенуі.
Сальмонеллездың патологоанатомиялық өзгерістері.
Сальмонеллезды балау.
Сальмонеллезды дауалау жəне қарсы күресу шаралары.

10.4.7. Пуллороз
Пуллороз –Пуллороз – Pullorosis тауық балапанының ішегі мен
үлпершек мүшелердің зақымдануы жəне септицемиямен, ал ересек тауықтың
аналық безінің фоликуласының зақымдануымен ерекшеленетін ауру.
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Тарихи деректер. 1889 жылы Англияда алғаш рет Клейн бұл аурудың
жаппай байқалуын сипаттап, «құс сальмонеллезі» деп атады. Ұзақ уықыт
бойы ересек тауықта «сүзек» (тиф), ал балапанда «ақ тышқақ»деп аталды.
Кейінрек пуллороз бен тиф бір қоздырушы тудыратын ауру екендігі
дəлелденді.
Қоздырушысы – Salmonella pullorum gallinarum сальмонеллалар тобына
жатады. Бұл топтағы басқа микробтардан айырмашылығы жіпшелері жоқ,
қозғалмайды. Спора мен қауашақ түзбейді,
грамтеріс, қарапайым қоректік ортада жақсы
өседі.
Сыртқы
ортада
төзімділігі
жоғары,
құрғатылған жағдайда өсіндісі жылдар бойы
сақталады.
Топырақта
14
ай,
құстың
саңғырағында 3 айға дейін тіршілігін
жоймайды. Дезинфекция үшін 15-20 %
кальцийленген сода, 5-6 % нафтиназол, 3-5 %
сілті, 1 % формальдегид, 20 % хлорлы əк 90-сурет.
S.pullorum
ерітінділері жақсы нəтиже береді.
gallinarum.
Індеттік ерекшеліктері. Пуллорозға құстардың көптеген түрлері бейім,
бірақ көбнесе тауық пен күрке тауық ауырады. Бəріненде ет тұқымды
тауықтардың балапандары ауруға жиі шалдығады. Олардың ауруға шалдығу
көрсеткіші 80 % дейін жетеді.
Пуллороздың жіті қаулауы 5-7 күнаралығындағы балапандарда жиі
байқалып, ауруға шалдығу 14 күнге дейін жалғасады. Кейіннен аурудың
таралуы бəсеңдеп, 20-45 күн аралығындағы балапандарда тек спорадия
ретінде кезедесіп, созылмалы түрге ауысады.
Инфекция қоздырушысының бастауы – ауырған балапандар мен микроб
алып жүретін ересек тауықтар. Сальмонеллалар сыртқы ортаға нəжіспен
жəне жұмыртқамен бөлінеді. Зарарланған жұмыртқаның 40-60 % нан
балапан шығады да, қалғандары ұрық кезінде өліп қалады. Сонымен
балапандарда пуллороз жұмыртқасы арқылы берілетін конгенитальді
(трансовариальді) жəне туғаннан соң жұғатын постнатальді болып бөлінеді.
Пуллороздың кең таралуына құс пен оның балапанын дұрыс
азықтандырмау, гиповитаминоз, суыққа шалдығу, ұзақ уақыт тасымалдау
жағдай тудырады.
Дерттенуі. Ауру қоздырушысы ас қорыту немесе тыныс алу мүшелеріне
енгеннен соң қанға өтіп, бауырда, көк бауырда, бүйректе, жыныс
мүшелерінде іркіліп, қабыну процестерін тудырады. Кей жағдайда
сальмонеллалар тек ішек-қарында ғана көбейіп, қанға аз мөлшерде өтеді.
Тыныс мүшелеріне түскен қоздырушы микроб септицемия тудырады.
Инкубациядағы жұмыртқаға түскен микроб, токсиндерінің əсерінен
эмбрионның өлуіне себеп болады.
Өтуі мен белгілері. Ауру балапан дел-сал, тəбеті жоқ, тынысы жиілеп,
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тоқтаусыз іші өтіп, нəжісі ақшыл түсті,
балапандар жылы жерге ұйлығып, бір-біріне
тығыла береді. Ауру трансовариальді жолмен
жұққан жағдайда балапандар 1-3 күндігінде өліп
қалады. 10-20 күндік балапандарда ауру баяулау
өтеді, бірақ өлім көрсеткіші өте жоғары. Ересек
құста пуллороз симптомсыз өтеді, бірақ кейде
асқынып, өліммен аяқталуы мүмкін. Ауырған
құс жөнді қозғалмай, тəбеті болмайды,ыстығы 91-сурет. Пуллорозбен ауру
42-43 0 С жетіп, іші өтіп, шөлдейді.
балапан
Патологоанатомиялық өзгерістер. 3-5 күндік өлген балапандардың
бауыры мен көк бауыры ұлғайып, катарлы энтерит пен ішек-қарынның
кілегейлі қабықтарының қанталауы байқалады. Одан ересек балапандар
арықтап, бауыры мен көк бауыры ұлғайып, өліеттенген ошақтар кездеседі,
ішектері қабынып, бүйректері ұлғаяды.
Пуллороздан өлген ересек тауықтардың фоликулалары қабынып,
қатпарланып, сыртқы қабығы сұрғылт-сарғыш түсті болады. Ауру
созылмалы өткенде, бауырда, бұлшық еттерінде өліеттенген ошақтар,
перитонит, ішектің бір-біріне жабысуы кездеседі.
Балау
індеттанулық
деректерді,
клиникалық
белгілерін,
патологоанатомиялық өзгерістерді талдауға, бактериологиялық зерттеулердің
нəтижесіне негізделген. Ересек тауықтарда жасырын өтетін инфекцияны қан
тамшысының агглютинациясы реакциясымен (ҚТАР) анықтайды. Бұл
реакцияда боялған бактериялық жəне эритроцитарлық пуллороз антигендері
қолданылады.
Дауалау жəне күресу шаралары. Тауықтарды бағып күткенде,
азықтандырғанда, жұмыртқаны инкубацияда басқанда зоогигиеналықсанитариялық шараларды қатаң сақтау тиіс. Жұмыртқаны инкубацияға жібер
кезде, оларды дезинфекциялап, А витамин жəне каротиноидтарға тексереді.
Құс қоралары мен аулаларды, құрал-саймандарды таза ұстап, оқтын-оқтын
дезинфекциялап тұрады. Сальмонелла алып жүретін құстарды уақтылы
оқшаулау үшін барлық аналық мекиендерді пуллорозға ҚТАР арқылы
тексеріп тұрады.
Бақылау сұрақтары:
Пуллороздың қоздырушысы.
Пуллороздың індеттік ерекшеліктері.
Пуллороздың өтуі мен симптомдары.
Пуллороздың дерттенуі.
Пуллороздың патологоанатомиялық өзгерістері.
Пуллорозды балау.
Пуллорозды дауалау жəне қарсы күресу шаралары
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10.4.8. Орнитоз
Орнитоз – Орнитоз – Ornithosis, негізінен жоғарғы тыныс жолдарының
кілегейлі қабықтары мен коньюнктиваның зақымдануымен сипатталатын
хламидиялық респираторлық ауру.
Тарихи деректер. Ауруды алғаш рет Маринге (1895) адамға тотықұстан
жұғатындығын
байқап, «пситтакоз» деп атады. Кейіннен аурудың
тотықұсқа ғана емес, басқа да құстарға тəн екені анықталып, Мойердің (1941)
ұсынысы бойынша «орнитоз» аталды.
Қоздырушысы - Chlamydia psittaci – хламидиялар тұқымдастығына
жаттатын коктар тəрізді мөлшері 0,2-1,5 мкм, тіршілік циклы міндетті түрде
торша ішінде өтетін микроорганизм. Өсіп-өну циклында өте ұсақ (0,2-0,4
мкм) элементарлық, яғни қарапайым денешіктер (инфекциялық түрі) жəне ірі
(0,8-1,5 мкм) ретикулярлық денешік (инфекциялық емес түрі) кездеседі.
Бұлардан басқа аралық түрі- аралық денешік болады.
Орнитоздың
қоздырушысы иесінің торшасында цитоплазмалық қосындыда микроколония
түзеді. Торшаға енген элементарлық денешік арқылы денешік сатысынан
өтіп, инфекциялық емесе ретикулярлық денешікке айналады. Бинарлық
бөлшектену арқылы ретикулярлық денешік қайтадан аралық денешікке, одан
элементарлық денешіктің жаңа ұрпағына айналадаы.
Хламидиялар тауық эмбриондарында, торша өсінділерінде өсіріледі, ақ
тышқанға, теңіз тышқанына, көгершінге жұқтырады.
Chlamydia psittaci сыртқы ортада төзімсіз, əсіресе шіріген кезде тез өседі.
0
60 С 10 мин өледі. Кептірілгенде 5 апта, бөлме температурасында күн
көзінде 6 күнге дейін, суда 17 күн, құстың саңғырығында 4 айдан артық
сақталады. 3 % фенол, 5 % лизол, 2 % формальдегид, 2 % хлорамин
ерітінділері 3 сағатта өлтіреді.
Індеттік ерекшеліктері. Орнитозға үй жəне жабайы құстардың барлығы
бейім. Табиғи жағдайда тотықұс, көгершін, үйрек, қаз, күрке тауық,
қырғауыл жəне тауық ауырады. Бəрінен тотықұс тез ауырады, тауық басқа үй
құстарына қарағанда төзімді. Ересек құсқа қарағанда балапандар сезімтал.
Көптеген сүтқоректі жануарларға қолдан жұқтыруға болады. Ақ тышқанды,
үй қоянын, атжалманды жасанды жолмен оңай ауыртуға болады.
Инфекция қоздырушысының бастауы ауырған құс пен жасырын
хламидия алып жүрушілер. Ауырып жазылған құс ұзақ уақыт, 6 айдан астам,
микроб алып жүреді. Организмнен хламидиялар тыныс жолдары арқылы
жəне нəжіспен бөлініп шығады. Зарарланған экскреттері мен мұрыннан аққан
сора құстың қауырсынын, маңайындағы заттарды ластайды. Негізгі жұғу
жолы респираторлық, сонымен қатар алиментарлық жолмен де жұғады.
Хламидиялар трансоваральдық жолмен де беріледі.
Құстардың көптеген түрлерінде орнитоз білінбей жасырын өтеді.
Аурудың індет ошағы əдетте тұрақтанып қалады. Сонымен қатар орнитоз
табиғи ошақты індет болып табылады. Оның табиғатта кең таралуына жыл
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құстары, олардың миграциясы əсер етеді. Хламидиоздың таралуына
эктопаразиттер мен кемірушілер де қатысады. Хламидиоз адамға жұғатын
қауіпті зооантропоноз болып есептеледі.
Дерттенуі. Хламидиялар ауа арқылы өкпеге, ауа қапшығына түсіп, тез
өсіп-өніп, екі тəулік ішінде қанға өтеді. Ауру қоздырушысы бүкіл денеге
жайылып, тыныс жоларында, жыныс мүшелерінде, бауырда, көкбауырда,
жілік майында тұрақтап, қабыну жəне дегенеративті процестер тудырады. Зат
алмасуы бұзылып, организмнің табиғи төзімділігі төмендеп, қосалқы
инфекциялар өршиді. Жасырын инфекция əртүрлі стрес-факторлардың
əсерінен клиникасы айқын ауруға айналуы мүмкін.
Өтуі мен симптомдары. Жасырын кезеңі 3 күннен 3 айға дейін немесе
одан да ұзақ созылуы мүмкін. Аурудың өзіне тə клиникалық белгілері жоқ,
көбінесе инаппарантты жасырын инфекция ртеінде өтеді. Əдетте жіті
байқағанда, құстың, əсіресе жас балапандардың іші өтіп, өлім көрсеткіші
жоғары болады.
Орнитозбен ауырған тотықұс жабырқау тартып, жемге қарамайды,
тынысы қиындап, нəжісі сұйылып, сұрғылт- жасыл түсті болады. Көзінен,
танауынан серозды немесе іріңді экссудат ағады. Ауру ұзаққа созылғанда
сирақтары мен қанаттары салдануы мүмкін. Өлім көрсеткіші 30 % жетеді.
Патологоанатомиялық өзгерістер аурудың ұзақтығы мен клиникалық
түріне байланысты болады. Өкпенің шашыранды қабынуы мен көкірек
қуысында фибринді экссудат болуы мүмкін. Бауыр мен көкбауыр ұлғайып,
түсі өзгереді, өліеттенген ошақтар мен қанталаулар кездеседі. Сірі
қабықтарында жабысқақ фибринді экссудат болады.
Балау індеттанулық (эпизоотологгиялық жəне эпидемиологиялық)
деректерді, аурудың клиникалық жəне патологоанатомиялық белгілерін
ескере отырып, лабораториялық тексерулердің нəтижесіне сүйенеді. Ауру
құстың бауыры мен көкбауырынан алынған жағындыны микроскоптау
арқылы хламидияның цитоплазмалық денешіктеріне тексереді, ауру
қоздырушысын бөліп алады, құстың қанын комплемент байланыстыру
реакциясымен тексереді. Сонымен қатар орнитоз аллергенімен тері
сынамасын қояды. Хламидиозды микроплазмоздан, сальмонеллезден,
риккетсиоздан, тұмаудан ажыратады.
Дауалау жəне күресу шаралары. Ауырып жазылған құста аз уақытқа ғана
иммунитет қалыптасады. Алдын алу шаралары ветеринариялықсанитариялық ережелерді сақтауға енгізделген. Ауырған құсты уақытында
бөліп алып, оқшаулаудың орнитоздың таралуын тежеуде маңызы зор. Ауру
шыға қалған жағдайда құс шаруашылығы мен питомнигінешектеу қойылады.
Ауру құсты жойып, қора-жайды дезинфекциялайды. Күдікті құсқа бұлшық ет
арқылы тетрациклин препараттарын береді. Бірнеше апта бойы құстың
қанында антибиотиктердің 1 мкг/мл концентрациясы аурудан сақтайды.
Шектеу аурудың соңғы рет білінгеннен 6 ай өткен соң алынады.
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Бақылау сұрақтары: Орнитоздың қоздырушысы. Орнитоздың індеттік
ерекшеліктері. Орнитоздың өтуі мен симптомдары. Орнитоздың дерттенуі.
Орнитоздың патологоанатомиялық өзгерістері. Орнитозды балау. Орнитозды
дауалау жəне қарсы күресу шаралары.
10.5. Ет қоректілер аурулары
10.5.1. Ет қоректілердің обасы
Ет қоректілердің обасы – Чума плотоядных - Pestis carnivorum - көздің,
қызба, тыныс жəне ас қорыту жолдарының кілегейлі қабығының қабынып,
дене қызуы көтеріліп, терінің бөртуі жəне орталық жүйке жүйесінің
зақымдануымен сипатталатын жұғымтал жұқпалы ауру.
Қоздырушысы – Canine distemper morbillivirus парамиксовирустар
тұқымдастығының морбилливирустар туыстығына жататын құрамында РНҚды көлемі 115-160 нм вирус.
Төзімділігі. Вирустың сыртқы ортадағы төзімділігі орташа дəрежеде
болады. Салқын жерде вирус белсенділігін 6 айға дейін, кептірілген немесе
мұздатылған вирус 4 ай, ал лиофилденген күйінде кемінде 1 жыл, күз - қыс
айларында 275 күн дейін сақтайды. 60 оС қыздырғанда вирус 30 минутта, ал
100 оС қайнатқанда 1 миунтта өледі. Вирусқа 2 % күйдіргіш натрийдіңі, 1 %
лизол, 0,1-0,5 % формалин ерітінділері жылдам əсер етеді..
Індеттік деректер. Ет қоректілердің обасымен жыртқыштар
туыстығының көптеген өкілдері: ит, қасқыр, қорқау қасқыр, түлкі, жанат,
қарсақ, кузен, сасық күзен, сусар, ақ тышқан, кəмшат, борсық ауырады.
Барлық бейім жануарлардың ішінде ең сезімталы əсіресе иттің күшігі - 12
айға дейін, терісі бағалы аңдар 5 айға толғанша жиі ауырады. Обаға ересек
иттер мен аңдар 2-5 есе сирек шалдығады. Ауру қоздырушысының бастауы ауырған жəне ауырып жазылған жануарлар. Вирус көзден, мұрыннан аққан
сорада, тыныс шығарғанда ауада, нəжісте жəне несепте 10-51 күн бойы
кездеседі. Ауырып жазылған иттер 3 ай, күзен 9 ай, басқа аңдар 3-5 ай бойы
вирусты сыртқы ортаға бөліп шығарады. Ауру респираторлық жəне
алиментарлық жолмен жұғады. Вирустың таралуы ауамен 12 м дейін
қашықтыққа берілуі мүмкін.
Ластанған құрал-сайман, жұмыс киімі, жануарлар азығы жұғу
факторлары болып табылады. Сонымен қатар жəндіктер, құстар, кемірушілер
де ауру таратуға қатысады, механикалық тасымалдаушы болып қана қоймай,
олардың жасырын вирус алып жүруі де мүмкін. Жабайы аңдар мен иесіз
иттер оба вирусының табиғаттағы қорламасы болады. Аң фермалары мен ит
питомниктерінде ауру сыртан енгізілген жануарлармен, иесіз иттермен жəне
зарарланған заттар арқылы əкелінеді. Оба жылдың қай мезгілінде болмасын
байқалып, індетті немесе спорадия түрінде өтеді. Аң шаруашылықтарында
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жас жануарлардың арасында өлім 70-90 % дейін, ал ересек аңдар арасында
40-70 % дейін болады.
Өтуі мен белгілері. Жасырын кезеңі итте əдетте 14-21 күн, терісі бағалы
аңдарда 9 күннен 30 күнге дейін, кейде 3 айға созылады. Ауру жіті, жітіден
төмен, созылмалы жəне үзікті түрде өтеді.
Жіті өткенде дене қызуы 41-42 оС-қа жетіп, тəбеті болмай, есеңгіреп, 2-3
күн өткенде өліп қалады. Аурудың жіті өтуі сирек байқалады.
Оба жітіден төмен өткенде өкпедегі, ішектегі, жүйкелік, терідегі жəне
аралас түрде байқалады. Алғашқыда денесінің қызуы көтеріліп, баяу
қимылдап, күйі нашарлайды. Азыққа тəбеті төмендеп, күйзеліп, дел-сал
болып, дірілдеп, қаңсары құрғап, жасқаншақтанаады. Ауру байқалып, 2-3
күннен соң танауынан кілегейлі, кейіннен іріңді сора ағып, құрғағанда
мұрыны бітеліп қалады да, кеңірсек қуысы тарылып, тыныс алуы жиілейд, ит
жөтеліп, түшкіріп, пысқырынып, аяғымен тұмсығын қасынады.
Обаның өкпедегі түрінде аускультация кезінде өкпесінде сырыл естіледі,
перкуссия кезінде дыбыс əлсіреп естіліп, қан тамыры жиі соғады. Көздің
дəнекер қабығы қабынып, бастапқыда кілегейлі, кейіннен іріңді сора ағады,
кепкен кезде көз қабықтары бір-біріне жабысып қалады, ит жарыққа қарай
алмайды. Кейде кератит байқалады.
Обаның ішектегі түрінде иттің іші қатып, жиі-жиі құсады, іші қан аралас
өтеді. Ауырған иттен аса жағымсыз иіс шығады.
Аурудың терідегі түрі кезінде мұрнының айналасы аузының, құлағының
ішінде, санының ішкі жағында, қарын тұсында, терісі,қолдырап, бөртеді.
Кейіннен қолдырауықтар жарылып, бөлінділері кепкен кезде қабыршықтар
пайда болады (терідегі түрі).

92-сурет. Оба кезіндегі көз жəне
93-сурет. Обасы кезіндегі түлкі
мұрын
қуысынынан
күшігінің аяқтарының салдануы
сірілі-ірің ағу.
Көптеген жағдайда оба жүйкелік түрде өтеді. Ауру созылмалы өткенде
көбінесе жүйкелік түрінде байқалады. Ауырған иттің денесі құрыстанып,
салдануы байқалады, көру, есту, иіс сезу қабілетінен айырылады. Көздің
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қасаң қабығында бұдыршақтар пайда болып қарашығы жабылып, көздің
алмасы солады. Қосалқы инфекциямен асқынған кезінде обаның клиникалық
белгілері аса күрделі сипат алады. Егер ауру асқынбаса 1-4 аптадан кейін ит
сауығады.
Емі. Арнайы емдік дəрілер жасалынбаған. Аурудың бастапқы кезеңінде
қызылшаға қарсы гамма-глобулин мен гипериммунді қан сарысуын
пайдалануға болады. Бұнымен қатар үш топтағы дəрілік заттарды:
антибактериялық (қосалқы микробтарды тежеу үшін), симптоматикалық
(ыстық қайтаратын, жүректің қызметін жақсартатын, іш жүргізетін,
тыныштандыратын) жəне қуаттандыратын (В тобының витаминдері,
кокарбоксилаза, алоэ, ультра күлгін сəулесі т.б) емдік процедураларды
қолданады.
Иммунитет. Обамен ауырып жазылған аңдарда тұрақты иммунитет
қалыптасады. Иммунді қаншықтың күшіктері 28 күнге дейін обамен
ауырмайды, ал 70-ші күнге қарай олардың жартысы, 150-ші күнге қарай
көпшілігі ауруы мүмкін. Вакцинадан кейінгі иммунитет 10-21 күннен кейін
қалыптасады да, бір жыл бойы сақталады.
Сақтандыру жəне күресу шаралары. Белсенді иммундеу үшін
Қазақстанда ет қоректілер обасының вирус вакцинасы (668-КФ, ЭПМ
штамдарынан алған вакцина жəне
«Вакчум»), Франция өндірісінің
көпвалентті вакциналарын (гексадог, нобивак) қолданылады. Аурудан таза аң
шаруашылықтарында барлық жануарларды жыл сайын, көрсетілген
вакциналардың біреуімен егу қажет. Аналық аңдарды ылығуынан бір ай
бұрын, күшіктерін 2 айлығынан бастап вакцина егеді. Жеке меншіктегі иттер
мен терісі бағалы аңдарды жылына 1 рет егеді.
Оба шыққан шаруашылыққа, фермаға, питомникке, елді мекенге, көшеге
карантин қойылады. Карантин қойылған жерде обаға бейім жануарларды
əкелуге, əкетуге, орнын ауыстыруға, сонымен қатар олардың салмағын
өлшеуге, ауру қоздырушысының таралуына қауіптілікті арттыратын əр түрлі
хирургиялық операциялар жасауға тиым салынады. Ауырған жəне ауруға
күдікті жануарларды оқшаулап емдейді немесе жояды. Сау жануарларды
жасына жəне жыл мезгіліне қарамай обаға қарсы егеді.
Ауру жануарларды оқшаулағаннан кейін торларды, қора-жайларды,
алаңқайларды, құрал-сайманды, жұмыс киімдерді дезинфекциялайды. Көңді
биотермиялық əдіспен
зарарсыздандырады. Өлген аңдардың терісін
оқшауханада сыдырып, 3 тəулік бойы 25-33 оС кептіріп, 10 күн бойы
бөлменің қалыпты температурасында ұстайды. Өлген аңның ұшасын өртейді.
Карантинді соңғы ауырған аң немесе өлім жағдайы байқалғаннан 30
күннен соң, қорытынды дезинфекция жүргізілгеннен кейін алынады. Мұндай
шаруашылықтардан аңдарды басқа жаққа əкетуге карантин алғаннан кейін 6
ай, иттерді 1,5 айдан соң рұқсат етіледі.
Бақылау сұрақтары:
Ет қоректілер обасы қоздырушысы жəне оның төзімділігі.
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Аурудың індеттік деректері
Ет қоректілер обасының өтуі мен клиникалық белгілері.
Ет қоректілер обасының емі.
Иммунитетің қалыптасуы.
Сақтандыру жəне күресу шаралары
10.5.2. Ет қоректілердің жұқапалы гепатиті
Ет қоректілердің жұқапалы гепатиті – Инфекционный гепатит
плотоядных – Hepatitis infectiosa carnivorum, қызбамен, тыныс алу жəне ас
қорту жолдарының катарлы қабынуымен бауыр мен орталық жүйке
жүйесінің зақымдануымен сипатталатын, жіті өтетін жұғымтал ауру.
Тарихи деректер. Канадада 1928 жылы Грин алғаш рет түлкінің
энцефалитінің вирусын бөліп алды. Рубарт 1947 жылы Швецияда иттің
жұқапалы гепатитінің вирусын анықтап, зерттеген соң, Рубарт ауруы деге
атау қалыптасты. Кейін бірнеше ғалымдар (Челдок, 1948; Зиндентопф,
Карлсон 1949) бұл екі қоздырушының бір топқа жататынын дəлелдеді.
Қоздырушысы - Mastadenovirus canine аденовирустар тұқымдастығының
мастаденовирустар туыстығына жатады, құрамында ДНК бар. Майды
еріткіштерге (спирт, эфир, хлороформ) төзімді, физиологиялық ерітіндіде
тұрақты. Ыстыққа төзімсіз, 56 0 С 30 минут, 60 0 С 5 минутта өледі. Белгілі
дезинфектанттар жақсы əсер етеді.
Індеттік ерекшеліктері. Əдетте ит, түлкі, қарсақ, сонымен қатар табиғи
жағдайда қасқыр, мысық, аю жəне саз құндызы ауырады. Əр жастағы жануар
шалдыққанмен көбнесе 1,5-6 айлық күшіктерде жиə байқалады. 3 жастан
асқаннан кейін ит сирек ауырады. Жалпы алғанда əртүрлі жануарлар
арасында вирус алып жүру кең тараған. Аталған жануарлардан басқа
кемірушілер, тіпті маймыл мен адам да бұл вирусты алып жүруі мүмкін.
Қолдан жұқтырғанда теңіз тышқаны, үй қояны жəне басқа зертханалық
жануарлар ауырады.
Инфекция қоздырушысының бастауы – ауру жəне вирус алып жүруші
жануарлар. Вирус сілекеймен, жаспен, мұрынның сорасымен, несеппен,
нəжіспен бөлінеді, негізінен алиментарлық жолмен жұғады, трансмиссивтік
жолмен де берілуі мүмкін.
Ауру спорадия түрінде немесе індеттік тұтану ретінде байқалады. Жаңа
індет ошағында аңдарды 75 % дейін қамтып, өлім көрсеткіші жоғары 35 %
дейін болады. Кейіннен инфекция созылмалы түрге ауысады.
Дерттенуі. Вирус денеге өткенде алғашында сөл түйіндерінде көбейіп,
кейіннен қанға өтеді. 2-3 тəуліктен соң ядро ішіндегі денешіктер түрінде
барлық мүшелердің, əсіресе бауыр мен көкбауырдың капиллярлары қан
тамырларының эндотелийінде кездеседі. Бұның нəтижесінде бауыр
дистрофияға ұшырап, организм интоксикацияға шалдығады, кейіннен
дистрофия құбылысы бүйрек мен миокардта да пайда болып, кілегейлі жəне
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сірі қабықтар қанталайды. Ми мен жұлындағы жүйке орталықтары
зақымданып, дененің қимыл əрекеті бұзылады. Клиникалық белгілері айқын
білінгенде вирус барлық секреттер мен экскреттерде, кейіннен тек қана
бүйрек пен несепте болады.

94- сурет Көздегі кератит

95-сурет. Ауру малдың бауырындағы
Руберт денешігінің дамуы.

Өтуі мен белгілері. Жасырын кезеңі 5-7 күн. Аурудың алғашқы
белгілері; қызба, тəбеттің нашарлауы, шөлдің күшеюі жəне құсу,
коньюнктивит, ринит, алқым мен тері асты шелінің ісінуі. Жұқпалы
гепатиттің бірден-бір тұрақты белгісі – сүріншек шеміршектің тұсын
басқанда ауырсыну. Қанның ұюы күшейіп, несепте қанттың мөлшері
төмендейді. Ауырған аңдардың көпшілігінің бір немесе екі көзінің қасаң
қабығына ақ түсіп,кейде өзінен өзі кетіп қалады. Өлім көрсеткіші 5-10 % .
Түлкіде аурудың бұл белгілеріне қосымша орталық жүйке жүйесінің
зақымдану симптомдары байқалады. Ауру жас күшіктерде көбінесе жіті, ал
ересектерде негізінен созылмалы өтеді. Кей жағдайда аса жіті өтіп, жануар
кенеттен құрыстанып, қалшылдап барып, өліп кетеді.
Патологоанатомиялық өзерістер. Бауыр аздап ұлғайып, түсі бозғылт
қоңырдан қызғылт реңге дейінгі аралықта болады. Көк бауыр қанға кернеліп,
ұлғайады. Өт қабының сырты, ал жас күшіктердің айырша безінің аралық
ұлпасында серозды немесе гемаоррагиялық ісік болады. Көкірек пен құрсақ
қуысында қан аралас сұйықтық болады. Ішек пенбауырда фибриннің
шөгіндісі, ас қорту жолдарының кілегейлі қабықтарында қанталаулар
болады.
Гистологиялық зерттеу кезінде бауыр мен басқа ағзалардың
торшаларында 0,5-0,75 мкм ірі ядро ішіндегі денешіктер табылады. Рубарт
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деп аталатын бұл құрылымдар ядроның ортасында орналасады, көкшілқызғылт түске боялады. Ауру созылмалы өткенде Рубарт денешіктері сирек
кездеседі.
Балау. Індеттанулық, клиникалық, патологоанатомиялық деректермен
қатар зертханалық тексерулер жүргізіледі. Гистологиялық зерттеу арқылы
Рубарт денешіктеріне тексереді. Серологиялық əдістерден диффузды
преципитация,
комплемент
байланыстыру,
иммунофлуоресценция,
бейтараптау реакциялары қолданылады, сонымен қатар торща өсіндісінде
вирусты бөліп алып, айқындайды.
Жұқпалы
гепатитті
обадан,
лептоспироздан,
құтырықтан,
сальмонеллезден, токсоплазмоздан, В1 авитаминозынан, парвовирустық
энтериттен ажыратады.
Емі. Негізінен симптоматикалық ем қолданылады. Көбінесе В
витаминдері, аскорбин қышқылы, поливитаминдер, сиырдың бауырының
езіндісі, протеин гидролизаттары, глюкоза, гаммаглобулиндер, жүрекке əсер
ететін дəрілер қолданылады. Қосалқы инфекцияларға қарсы антибиотиктер
мен сульфаниламидтер пайдаланылады.
Дауалау жəне күресу шаралары. Ауырып жазылған жануарларда
өмірлік иммунитет қалыптасады. Енесінің иммунитеті уыз арқылы
күшіктерге беріледі. Жасанды иммунитет қалыптастыру үшін кейбір шет
елдерде тірі жəне өлтірілген вакциналар қолданылады, əдетте жұқпалы
гепатиттің
вакцинасы
оба,
құтырық,
лептоспирозға
қарсы
поливакциналардың құрамында болады.
Ауру шыға қалған жағдайда шектеу қойылып, тиісті сақтандыру
шаралары жүргізіледі. Ауырған аңдарды бөліп алып, емдейді. Жалпы
ветеринариялық-санитариялық шараларды толық атқарып, соңғы ауру немесе
өлім жағдайынан кейін 30 күн өткен соң шектеу алынады.
Бақылау сұрақтары:
Ет қоректілердің жұқапалы гепатитінің қоздырушысы.
Жұқапалы гепатиттің індеттік ерекшеліктері.
Жұқапалы гепатиттің өтуі мен симптомдары.
Жұқапалы гепатиттің дерттенуі.
Жұқапалы гепатиттің патологоанатомиялық өзгерістері.
Жұқапалы гепатитті балау.
Жұқапалы гепатиттің емі.
Жұқапалы гепатитті дауалау жəне қарсы күресу шаралары.
10.5.3. Иттің парвовирустық энтериті
Иттің парвовирустық энтериті- Парвовирусный энтерит собак –
Parvovirus enteritis canine, ішек-қарынның геморрагиялық қабынуымен жəне
миокардтың зақымдануымен сипатталатын, жіті өтетін, жұғымтал ауру.
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Тарихи деректер. Алғаш рет 1976 жылы Бельгияда кездескен, кейіннен
АҚШ-та Аппель (1978) анықтаған. Қазіргі уақытта иттің ең бір кең тараған
жұқпалы ауру болып табылады.
Қоздырушысы - Сanine parvovirus пароввирустар тұқымдастығының
парвовирустар туыстығына жатады. Мысықтың панлейкемиясының жəне
күзеннің энтеритінің қоздырушысына жақын. Жоғарғы температурада,
ортаның қышқылдығына, дезинфектанттарға, сыртқы ортаның əсерлеріне
төзімді. 60 0 С қыздырғанда 1 сағатқа шыдайды.
Індеттік ерекшеліктері. Ауруға ит тұқымдас етқоректілер шалдығады.
Иттен басқа қасқыр, қарсақ, сусар ауыруы мүмкін. Ит кез келген жасында
ауырады, əсіресе 6 айға дейінгі күшіктер жиі шалдығады. Деректерге
қарағанда күзен, қызыл түлкі, жанат ауырмайды.
Ауру қоздырушысының бастауы – ауырған жəне вирус алып жүретін
жануарлар. Негізінен вирус сыртқы ортаға нəжіспен бөлініп шығады, басты
жұғу жолы- алиментарлық.
Дерттенуі. Ауыз арқылы енген вирус жұтқыншақ, шажырқай сөл
түйіндерінде іркіліп, көбейеді. Нəтижесінде өліеттенген ошақтар пайда
болады. 2-3 тəуліктен кейін виремия басталып əртүрлі ағзаларда лимфоидты
ұлпалар, ішек эпителийі зақымданады. 6-10 күн аралығында ішек қатты
зақымданады. Диареяның əсерінен организм сусызданып, интоксикация
басталады.
Өтуі мен белгілері. Жасырын кезеңі əдетте 2-3 күн. Ауру үш түрде:
ішектегі, жүректі зақымдаған жəне аралас түрінде байқалып, жіті жəне аса
жіті өтеді.
Парвовирусты энтерит аса жіті өткенде 6-10 апталық күшіктер əлсіреп,
құлап, бірнеші сағат ішінде өліп кетеді.
Жіті өтетін ішектегі түрдегі энтериттің симптомдарымен сипатталады.
Бастапқыда бей-жай күйге түсіп, біраздан кейін құса бастайды, 6-24 сағат
өткеннен кейін диарея байқалады. Нəжісі бастапқыда сұрғылт түсті, кейіннен
көкшіл-жасыл тартады, қан ұйындысы кездеседі, өте сұйылып, исі өте
жағымсыз болады. Дененің ыстығы 39 0 С, кейде 40-41 0 С дейін көтеріледі.
Құсу мен іш өтудің нəтижесінде организм сусызданып, күйі күрт төмендеп,
əлсірейді.
Аурудың жүректегі түрі 1-2 айлық, сирегірек 7 айға дейінгі күшіктерде
байқалады. Жүректің мүкістігі байқалып, тамыр соғысы жиілеп, əлсірейді,
өкпе домбығады. Жүйке қызметі бұзылып, ит кенеттен өліп қалады.
Парвовирустық энтериттің ішектегі түрі кезінде өлім көрсеткіші
күшіктерде 50 % жетеді, ересек иттерде 5-10 %, жүректегі түрінде 70-80 %
болады.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Аурудың ішектегі түрі кезінде
негізінен ішек зақымданып, кілегейлі қабығы қанталап қабынады. Көк бауыр
ұлғайып ақтаңдақтар кездеседі. Шажырқай сөл түйіндері домбығып, ұлғаяды.
Айыршық бездері де домбығады. Гистологиялық зерттеу кезінде ішектің
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эпителийінің крипталарында некроздық құбылыстарды байқауға болады.
Мұндай өзгерістер Пейер түйіндерінің, сөл түйіндерінің, тимустың
лимфоидты ұлпаларында да болады, кейде ядро ішіндегі денешіктер
ұшырасады. Аурудың жүректегі түрі кезінде ағзаның клапандары кеңіп, өкпе
домбығып, жіті гепатиттің белгілері байқалады.
Балау індеттанулық, клиникалық, патологоанатомиялық деректерді
талдауға жəне зертханалық тексерулердің нəтижесіне негізделеді.
Гистологиялық зерттеу арқылыауруға тəн ішектің эпителийінің түгіндегі
атрофиялық өзгерістерді айқындайды. Иттің нəжісінде вирусты анықтау үшін
гемагглютинация реакциясы, ал вирустың түрін айқындау үшін
гемагглютинацияны тежеу реакциясы қолданылады немесе вирусты бала
мысықтың бүйрек торшасының өсіндісінде бөліп алады.
Парвовирусты
энтеритті
алиментарлық
энтериттерден,
ішек
инвазияларынан, обадан, вирустық гепатиттен ажырату қажет.
Дауалау жəне күресу шаралары. Ауырып жазылған итте 3 жылдан ұзақ
уақытқа берік иммунитет қалыптасады. Өлтірілген вакциналар 6 айға, тірі
вакциналар бір жылға иммунитетпен қамтамасыз етеді. Иттерді дауалау үшін
иттің парвовирусына қарсы немесе мысықтың панлейкемиясына қарсы тірі
немесе өлтірілген вакциналармен егуге болады.
Ауырған итті оқшаулап, симптоматикалық ем қолданады. Құсуға қарсы
атропин жəне алоперидол қолданылады. Қосалқы микрофлораны тежеу үшін
антибиотиктер
мен
сульфаниламидтер
пайдаланылады.
Ішектің
қанталауының зардабын азайту үшін пектин береді. Дененің сусыздануына
қарсы изотоникалық ерітінділер қолданылады. Емнің нəтижелі болуы үшін
диетаны жақсарту- басты шарт болып табылады.
Ауру ит тұрған жерді, құрал-саймандарды 0,2-0,3 % формальдегид
ерітіндісімен, кальцийленген соданың 1:20 ерітіндісімен дезинфекциялайды.
Бақылау сұрақтары:
Парвовирусты энтеритті қоздырушысы.
Аурудың індеттік ерекшеліктері.
Парвовирусты энтериттің өтуі мен белгілері.
Парвовирусты энтеритпен дерттенуі.
Аурудың патологоанатомиялық өзгерістері.
Парвовирусты энтеритті балау.
Парвовирусты энтеритті емі.
Дауалау жəне қарсы күресу шаралары
11. Паразитология
Паразитология (parasites - паразит жəне lоgos - ілім деген грек
сөздерінен) паразиттерді сондай-ақ олар тудыратын ауруларды жəне күрес
шараларын жан-жақты зерттейтін кешенді ғылым.
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Паразитизм – қоректік қатынасқа жəне бір-бірімен алмасуға негізделген
ата тектері əр түрлі организмдердің тарихи жағдайда қалыптасқан бірлестігі.
Мұндай қарым-қатынаста, олардың біреуі (паразит) басқа екіншісін (иесі)
мекендейтін жəне қоректенетін орта ретінде пайдаланады, мұндайда екі
жақта бір-бірімен əр түрлі дəрежедегі қарама-қарсы байланыста болады.
Бүкіл жер жүзінде жануарлар түрлері 1,5 млн-дай болса, оның 60-65
мыңдайы (яғни 4-5 %) паразиттік тіршілік етеді.
Паразиттер адам, ауыл шаруашылық жануарларының, бағалы аңдар мен
пайдалы жануарлардың жəне өсімдіктердің көптеген ауруларының шығуына
себепкер болады. Жануар тектес паразиттерді зоопаразиттер деп атап, ал
тудыратын ауруларды инвазиялық немес паразитарлық аурулар деп
ажыратады.
Зоопаразитология немесе паразитологияның өзі төмендегідей болып
жіктеледі: Протозоология – паразит қарапайымдыларды жəне олар
тудыратын ауруларды зерттейтін ғылым; гельминтология – ішқұрттар мен
олар қоздыратын аурулар туралы ғылым; арахнология мен энтомология өрмекші тəрізділер мен жəндіктерді, сондай-ақ олар қоздыратын жəне
тасымалдайтын індетті жəне паразитарлық ауруларды зерттейтін ғылымдар.
Паразит түрлері. Паразиттік өмір сүретін, жануарлар дүниесіне
жататын организмдерді уақытша жəне тұрақты деп жіктеуге болады.
Уақытша паразит - өзінің бүкіл өсіп-өну айналымын, жұмыртқадан
ересек сатыға дейін, иесінен тыс жерде өткізіп, оларды тек қоректенгенде
ғана пайдаланады. Бұларға соналар, масалар жəне кейбір кенелер жатады.
Тұрақты паразиттер – иелерінде ұзақ уақыт өмір сүріп, оларды
қоректену үшін ғана емес, мекендеу үшін де пайдаланады. Олар дененің
сыртында немесе иесінің организмінің ішкі мүшелерінде мекендейді. Бұл
паразиттерді үнемі жəне кезеңді деп екіге бөледі.
Үнемі паразиттер – (биттер, қотыр кенелері, мамық жегіштер, жүн
жегіштер, Trypanosoma eguiperdum жəне басқалар) иесінің үстінде немесе
оның организмінде өмір сүріп, барлық өсіп-өну айналымын осында өткізеді.
Кезеңді паразиттер – иесін өзінің өсіп-өну айналымының белгілі бір
сатысында ғана мекендейді. Мысалы, бөгелектер иеорганизмін тек қана
балапан құрт сатысында ғана мекендеп, ал ересектері мен қуыршақ сатысы
сыртқы ортада өмір сүреді. Жалпақ таспа құрт (Diphillobotrium latum) ересек,
яғни таспа сатысында адамда немесе кейбір ет қоректілерде өмір сүрсе, ал
оның балапан құрттары процеркоидтар циклотоптарда, плероцеркоидтары əр
түрлі балықтарда, жұмыртқалары су қоймаларында тіршілік етеді. Кезеңді
паразиттердің қатарына ішқұрттардың көпшілігі жатады.
Паразит иелерінің сипаттамасы. Сүтқоректілер организмінде үнемі
немесе уақатша паразит мекендеп қоректенсе, ондай жануарды немесе
адамды ие деп атайды. Бір иесінде ғана мекен ететін паразитті (мысалы,
Eimeria stiedae үй қоянында мекендейді) бір иелі деп атайды. Өзінің өсіп-өну
айналымында екі немесе бірнеше иелерді мекендейтін паразиттер де бар.
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Мұндай паразиттерді көп иелі деп атайды. Мысалы, оларға жануарлардың
қанында жəне тасымалдаушы кенелерде тіршілік ететін пироплазмалар мен
тейлериялар жатады. Сондай-ақ адамның ішегінде Taenia aolium таспа
сатысында, ал шошқаның бұлшық етінде балапан құрттары (Cysticercys
cellulosae) өмір сүреді. Мұнда иелерінің өзгеруі паразиттің сатылап дамуына
байланысты, балапан құрт сатысы бір иеде, ал ересегі – басқа бір иені
мекендейді.
Паразиттің ересек сатысы дамитын иені ақырғы немесе дефинитифті ие
деп атайды. Бұл иенің денесінде паразит жынысты түрмен көбейеді.
Денесінде паразиттің балапан құрты дамитын организмді – аралық ие деп
атайды. Оның денесінде паразит күрделі өзгерістерден өтіп, жыныссыз
түрмен көбейеді, ал кейбір паразиттерде бір емес бернеше аралық иелері
болады. Екінші аралық иені қосымша ие деп атайды.
Паразиттер өзінің дамуына қолайлы жағдайдың табиғатындағы
иеленушілерді облигатты немесе міндетті иелер деп атайды. Облигатты ие
денесінде паразиттің тірі қалып, тез өсуіне жəне мол ұрпақ беруіне мүмкіндік
бар.
Паразит мекен етседе, бірақ толық бейімделе алмайтын иелерді
факультативті жəне міндетсіз ие деп атайды. Əдетте, оларда паразит саны аз
болады жəне оның өзі де сирек кездеседі. Мысалы, жалпақ таспа құрт адам
денесін мекендеуге бейімделген. Ол онда ұзақ уақыт тіршілік етіп, өте ұзын
болып өседі. Бірақ осы таспа құрт түлкі организмінде ұзарып өспейді, ондағы
тіршілігі екі айға ғана созылады.
Жалған паразиттік – кездейсоқ жағдайда мал денесіне енген, өздігінен
өмір сүретін организмдер, яғни паразит бірқатар уақыт басқа жануар
денесінде өмір сүруі мүмкін.
Паразит денесінде өсіп-өнбей, тек қана инвазиялық сатысында паразит
жиналатын иені резервуарлы ие немесе қор жинайтын ие деп атайды.
Диагностикалық
əдістер.Барлық
аурулардың
балауы
сияқты
паразитологиялық аурулардың диагностикасы өмірлік жəне өлгеннен кейін
болып екіге бөлінеді. Ол, көбінесе зерттелетін нысанда: толық гельминттерді
немесе олардың фрагментін, жұмыртқасын немесе балапан құрттарын,
аурулардың қоздырушыларын анықтауға арналады. Осыған байланысты
мысалы, жұқпалы емес аураларға қарағанда паразитологиялық аурулардың
диагнозы толық мəліметті түрде болады.
Диагноз қою үшін əуелі жануарлардың қашан кеселге шалдыққанын,
дерттің қандай белгі бергенін, қандай жем-шөп жегенін, жайылымын,
суатын, мұндай дертпен түліктің бұрын-соңды ауырған ауырмағандығын,
бірден қанша бас дертке шалдыққанын сұрастырып бөледі. Осыдан кейін
малға тексеру жүргізеді.
Паразитологиялық ауруларға диагноз қою кешенді түрде жүргізіледі.
Қорытынды
диагноз
індеттік
деректерді,
аурудың
белгілерін,
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патологоанатомиялық
өзгерістерін
ескере
отырып,
зертханалық
зерттеулердің арнайы диагностикалық əдістерімен қойылады.
Тірі малдың диагностикасы. Індеттік деректерге малдың жасы туралы
мəлімет, аурудың мезгілділігі, географиялық таралуы, азықтандыру жəне
бағып-күту жағдайлары жəне т.б.жатады.
Ауруларға тəн жəне жай көзбен де байқауға болатын оның ерекше
белгілері бар, нерв жүйесінің қызметі бұзылуы (ценурозда), көзден қан ағу
(сеториозда), көздің кілегей қабықшасының қабынуы жəне көзді ақ шел
басуы (телязиозда) кейбір жеке гельминтоздарда ғана байқалады. Дегенмен
де көптеген гельминтоздарда аурудың белгілері жалпыға бірдей, басқа да
ауруларда байқалатын ас қорыту жүйесі қызметінің бұзылуы, жалпы күйінің
төмендеуі, ет, сүт жəне басқа да өнім көрсеткіштерінің азаюы сияқты
белгілері болады.
Сондықтан да бірінші орынға лабораториялық арнайы зерттеу əдістері
шығады. Нəжіс сынамаларын лабораторияға пергаментті қағазға орап, сұйық
шыны ыдысқа немесе целлофанға салып жібереді, оларға сынаманың реттік
санын жазады. Кейбір кеңінен тараған гельминттердің жұмыртқасы мен
балапан құрттары сыртқы ортаға нəжіс арқылы бөлініп шығады, нəжісті тез
арада зерттеген жөн, өйткені 16-18 сағаттан соң көптеген нематод оның
жұмыртқасынан балапан құрттар пайда болады да, зерттеу жұмыстарын
қиындатады.
1. Макрогельминтоскопия – нəжістен құрттарды немесе
олардың фрагменттерін іздеп табу.
2. Гельминтоовоскопия – нəжісті құрт жұмыртқаларына
зерттеу.
3. Гельминтолярвоскопия – нəжістен балапан құрттарын
анықтап табу.
Макрогельминтоскопияны дегельминтизацияланған малдың нəжісінен,
паразиттік тіршілік ететін сорғыш, жұмыр немесе таспа құрттарды іздеп табу
мақсатында жүргізеді.
Нəжісті жинау жəне нəжісті жіберу. Нəжіс сынамасын салмағы 10-20 г
мөлшерінде тік ішектен (қолға резиналық қолғап киіп алу арқылы) немесе
жаңа бөлінген, еденге, топыраққа тимеген жұмсақ нəжістің үстіңгі қабатынан
алады. Мал басының 10 %-ы зерттелуі тиіс.
Гельминтокопрологиялық зерттеу əдісі сапалық жəне сандық болып екі
түрге бөлінеді. Сапалық гельминтокопрологиялық зерттеулер мал
организміндегі құрттарды тек іздеп анықтау мақсатында жүргізіледі. Инвазия
қарқынын тек шартты түрде бөлуге болатын сандыққа қарағанда, олар
неғұрлым қарапайым, сондықтан да көбінесе практикалық жағдайда
қолданылады.
Нəжісті зерттеу əдістері. Нативті жағынды. Бұл құрттарды
іздестірудің ең қарапайым тəсілі. Жаңа алынған көлемі 1-2 түйір нəжісті
төсеніш шыныға салып, үстіне 50 % глицерин ерітіндісінің 1-2 тамшысын
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құйып жағады. Ірі түйіршіктерді алып тастағаннан кейін микроскоппен
зерттейді (тəсіл қарапайым, бірақ дəл емес). Бір малдан 2-3 нəжіс езіндісін
дайындап зерттеген жөн.
Цестодоздар мен нематодоздардың диагностикалық флотациялық тəсілі.
5-10 г мал нəжісін ыдысқа немесе банкіге салып, оған көлемі 20 есе артық ас
тұзының қаныққан ерітіндісін қосамыз. Шыны таяқшаны араластырады,
содан кейін темір торша немесе дəке арқылы сүзеді жəне 40-60 мин бойы
тұндырады. Жұмыртқа болса, онда тұнбаның үстіне қалқып шығады. Үстіңгі
қабаттағы үлдірді темір ілгекпен (90 оС бұрышқа иілген жəне диаметрі 0,8
см) алып, төсеніш шыныға тамызып алады да микроскоппен зерттейді. Кем
дегенде 3 тамшыны зерттеген дұрыс деп саналады.
Трематоданың, кейбір цестоданың ауыр жұмыртқасы жəне аскаридтің
ұрықтанбаған жұмыртқасы жай тұнба үстіне қалқып шығады, сондықтан
тұнбадан жасалған препараттарды зерттеген дұрыс. Бұл үшін сұйықтықты
төгеді де түбінен сым ілгекпен немесе пипеткамен (тамшыуырмен) бірнеше
тамшыны төсеніш шыныға тамызады жəне микроскоппен тексеріп зерттейді.
Г.А. Котельников пен В.М. Хренов (1981) əдісі. Бұл əдіс цестодоздар
мен нематодоздар диагностикасы үшін қолданылады. Ол үшін 5-10 г мал
нəжісіне көлемі 20 есе артық аммиак селитрасын (түйіршектелген немесе
жай түрі, аммоний нитраты) құяды. Техникалық жағынан орындалуы
алдыңғы əдіске ұқсас, бірақ 15-20 мин тұндырады, сосын үстіңгі қабаттағы
үлдірді микроскопиялық зерттеуге алады.
Дарлинг əдісі. 3-5 г нəжісті шыны ыдысқа немесе банкіге салады, үстіне
су құйып біркелкі қоймалжың дайындайды. Содан кейін оны сүзіп, 2-3 мин
бойы центрифугада айналдырады, алынған шөгінді тұнбаға тең бөліктен
тұратын глицерин мен ас тұзының қосындысын құйып араластырып жəне
қайтадан 3-5 мин центрифугада айналдырады, содан кейін ғана құрт
жұмыртқалары сұйықтың үстіңгі қабатына қалқып шығады.
Гельминтологиялық ілгекпен үстіңгі қабаттағы үлдірді алып, төсеніш
шыныға салып микроскоппен зерттейді.
Біртіндеп шаю əдісі (седиментациялық), Н.В. Демидов бойынша. 5-10 г
нəжіс сынамасын стакан немесе банкіге салып, су (1:20) қосып,
араластырады бұдан кейін темір тор елегіш немесе дəке арқылы сүзеді, 5 мин
тұндырады. Міне осылай біртіндеп 4-5 рет шайып, əбден тазарғанға дейін əр
5 мин сайын тұндырады. Тұнбаның үстіңгі қабатын төгеді, ал тұнбаны 6-7 х
9 х 13 см көлеміне төсеніш шыныға немесе Петри тостағына салып
микроскоппен азырақ үлкейтілуімен қарап тексереді. Бұл əдіс нəжісті
фасциолез жəне дикроцелиозге зерттеулерде қолданылады.
Аралас əдістер. Флотациялық-седиментациялық тəсіл (Н.В. Демидов
бойынша, 1963). Нəжісті сынамасын (3-5 г) стаканға салып, оны ас тұзының
(көр.салм. - 1,18) қаныққан ерітіндісімен араластырады, 15-20 мин
тұндырады, үстіне қалқып шыққан қатты бөліктерді қасықпен алып
тастайды. Тұнбаның үстіңгі қабатын сорып алады немесе төгіп тастайды.
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Тұнбаға толтырып су құйып араластырады. Қосындыны темір торша немесе
дəке арқылы стақанға сүзеді, 5 мин тұндырады. Сосын үстіңгі қабатын сорып
алып түбінде 15-20 мл тұнба қалдырады. Тұнбаны (көлемі 30-40 мл, ішкі
түбінің диаметрі 1,5-2 см) стаканға құйып араластырады, 5 мин тұндырады,
сұйықтықты сорып алады жəне осылайша процедураны қайталайды. Бұл
əдісті фасциолезге зерттеу үшін қолданады.
Бақылау сұрақтары:
Паразитизм жəне паразит тұрлері.
Паразит иелерінің сипаттамасы.
Гельминтоздардың диагностикалық əдістері.
Тірі малдың диагностикасы.
Нəжісті зерттеу əдістері.
12. Ветеринариялық гельминтология
Гельминтология (грекше helmins - құрт, logos - ілім) – паразит құрттар,
гельминттер жəне олар қоздыратын аурулар - гельминтоздар туралы ғылым.
Барлық құрттарды Scolecida тобына жатқызады, олардың қатарына
кеңінен тараған жеке түрлері жалпақ құрттар Piathelminthes, жұмыр құрттарNematheminthes, cкребни немесе акантоцефалдар - Acanthocephales
жəне сақина тəрізділер, аннелидтер – Annelides.
.
Бұлардың ішінде паразиттік түрлерімен қатар, еркін қимылдайтындар да
кездеседі. Паразиттік тіршілік ететін құрттар көбірек көңіл бөлуді керек
етеді. Олардың қатарына скребни жатады, солардың ішінде көпшілігі жалпақ
құрттар (сорғыштар - Trematoda жəне баулы тəріздес - Cestoda кластарының
барлық өкілдері), көптеген жұмыр құрттар жəне кейбір сақина тəрізді
құрттар.
Гельминтоздардың қоздырушылары адам жəне жануарлар организмінде
тіршілік ететін антропозооноздарға жатады; оларды екі топқа бөледі. Бірінші
топтағы аурудың қоздырушысы міндетті түрде, адамның қатысуымен
дамиды, ал гельминт үшін облигатты ие (Taeinia solium, Taeniarhynchus
saginatus) болып табылады. Екінші топта, гельминттің облигатты иесі
жануарлар, ал адамдарда олар факультативті (Dicrocoelium lanceatum,
Diphyllobotrium latum, сонымен қатар балаңқұрт сатысындағы теннид –
Coenurus cerabralis, Cycticercus cellulosae, нематод тұқымдасының
Trichostrongylidae жеке түрлері жəне басқалар) тіршілік етеді.
Гельминтоздардың патогенезі - бұл тек гельминттердің зардапты
əсерінен ғана пайда болатын емес, сонымен қатар ие организмнің қарсы
жауабы ретіндегі күрделі кешенді өзара байланыс жəне өзара қатынасты
патологиялық процесстер мен құбылыстар.
Гельминттердің зардапты əсерінің байқалу түрлері.
1. Гельминттердің механикалық əсері, олардың ағзалар мен ұлпаларда
бекімделіп орнығуымен, балаң құрттың бүкіл организмнен жылжуына
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байланысты. Паразиттер ішек кілегей қабығына жəне түрлі басқа ұлпаларға
бекініп, олар қаруланған басты мүшелермен (ілмектері, емізіктер, ауыз
қапшығындағы кескіш пластинкалар) механикалық бүлінеді, тітіркендіреді
жəне қабынады. Гельминттердің ағзалар мен ұлпаларда (бауыр, өкпе, талақ,
бүйрек, ми, бұлшық ет жəне басқа) орнығуынан, соңғыларында сему пайда
болады. Жеке гельминтоздарда, мысалы, эхинококкозда, сему (атрофия)
көбінесе қатты білінеді, тіптен зақымданған ағзаның аздаған бөлігі ғана
қызмет атқарады.
Топталған нематода немесе цестода ас қорыту жолдарын бекітіп
тастайды. Осының нəтижесінде ішектің қабырғасы жыртылады, қан
құйылады, іш пердесі қабынады (перитонит), мысалы бұл жағдай малдардың
аскаридатоздарында байқалады. Балаңқұрттың ас қорыту жүйесінің
қабырғасы, ішперде қан тамырларымен, лимфатикалық жүйелердің
жылжуының салдарынан түрлі органдардың (бауыр, өкпе жəне т.б)
ұлпаларының тұтастығы бұзылады жəне басқа да патологиялық өзгерістер
байқалады.
2. Гельминттердің организмге тигізетін зардапты əсері. Гельминттер
өзінің тіршілік ету үрдісінде организмге зат алмасудың улы өнімдерін
(метаболиттер), ал без секреттері токсиндерді бөледі, осылардың əсерінен
мүшелер мен ұлпаларда түрлі патологиялық құбылыстар өтеді.
Гельминттердің токсиндері орталық жүйке жүйесіне қауіпті əсер етеді, оның
қызметін бұзады, клиникалық түрде дірілдеу, қозу немесе əлсіздік
байқалады. Токсиндердің əсерінен ие организмінде зат алмасу бұзылады,
тыныс алу, жүрек тамыр жүйелерінде, ішкі секреция бездерінде жəне басқа
мүшелерде түрлі өзгерістер байқалады.
3. Гельминтоздардың аллергиясы ие организмнің жауап беру
реакциясын көрсетеді, жаңа бағыттағы көзқараста гельминтоздарды
аллергиялық ауруларға жатқызады. Гельминттердің енуі нəтижесінде,
гельминттермен жəне антиген құрамды болып келетін олардың алмасуының
өнімдерінен организмде сенсибилизация туындайды. Гельминттің түріне
қарай, антигенмен сенсибилизацияланған жануардың сезімталдығы
жоғарылайды, жəне сол гельминтке иммунитет пайда болады, ал екінші рет
онымен кездескен жағдайда аллергиялық реакция туындайды жəне
патологиялық өзгерістер қабаттаса жүреді.
4. Инокуляция жəне зардапты микроорганизмдердің белсенділік көрсетуі
көптеген гельминтоздарда білінеді, əсіресе ауру қоздырушысы өзінің белгілі
бір даму сатысында ие организміне жылжығанда байқалады. Гельминттер
сыртқы ортадан зардапты микробты енгізеді, ие организміндегі шартты
зардапты микрофлораның белсенділігін жоғарылатады, ал ішектің
қабырғасымен жылжи отырып, ас қорыту жолының микробтарына жол
ашады жəне өздері де басқа мүшелерге таралуы мүмкін.
Гельминтоздарда гельминтердің қалыптасуының төмендеуінен, өсіп-өну
мерзімінің ұзаруынан, жұмыртқалауының шектелуінен, өмір сүруінің
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ұзақтығынан, паразиттердің азаюынан, олардың құрылысының өзгеруінен
пайда иммунитет болуы мүмкін.
Иммунитеттің түрлері:
1. Абсолютті иммунитет. Бұл иммунитеттің түрінде аурудың
клиникалық белгілері болмайды жəне яғни жануарлар гельминттермен
залалдануға толық бейімсіз болады. Инвазияланған балапан құрттар жануар
организміне түсіп, ішектің қорғаныс тосқауылын бұза алмайды жəне ол
арқылы өтіп сыртқы ортаға нəжіспен шығарылады.
2. Қорғаныстық иммунитет. Бұл кезде иммунды жануарлар
гельминттермен залалданады, бірақ олардың балапан құрттары қорғаныс
тосқауылында тоқталады – ішек қабырғасында, бауырда, сөл түйіндерінде,
өкпе ұлпаларында жəне т.б. Осы тосқауылдарда балапан құрттар цистаға
айналады да өледі. Мысалы, жануар аскарида жұмыртқасымен залалданған
кезде, олардың балапан құрттары ішек тосқауылынан өтіп, бауырға жетеді
де, оның бір бөлігі бауырда тоқтап, цистаға айналады да өледі.
3. Шектеуші иммунитет. Мұндай иммунологиялық қалыпта гельминттер
организмнің барлық тосқауылдары арқылы өтіп кете алады, бірақ
организмнің қорғаныс күштері инвазияны шектейді жəне гельминттердің
тіршілігін тежейді. Бұл кезде олардың өсіп-өну мерзімдері ұзарады, сол
ортаға қалыптасуы төмендейді, бір немесе бірнеше рет ұрықтану сатысының
мерзімі қысқарады. Иммунды жануарлар суперинвазия жəне реинвазия
кезеңдерін жеңіл өткізеді.
Бақылау сұрақтары:
Гельминттер қанша класқа бөлінеді.
Гельминттердің организмге тигізетін зардапты əсері.
Инокуляция жəне зардапты микроорганизмдердің белсенділік көрсетуі.
Абсолютті иммунитет.
Қорғаныстық иммунитет.
Шектеуші иммунитет
13. Трематодоздар
Трематодалар - паразитарлық құрттар, жалпақ құрт түріне жатады Platha Sminthes, класы Trematode - сорғыштар.
Трематодалардың денесі жалпақ келеді. Олардың ұзындығы əр қилы
0,1мм-ден 10-15 см-ге дейін жетеді. Денесі терлі-етті қаппен қоршалған, онда
ішкі ағзалары орналасқан. Ауызы денесінің алдыңғы жағында орналасқан.
Құрттың ауызы арқылы қорек жұтқыншаққа барып, одан тармақталған ас
қалдығы ауыз тесігінің көмегімен сыртқа шығарып тастайды. Құрсақ
сорғышы бекіну мүшелері денесінің орта шенінде орналасқан. Зəр шығару
жүйесі өте күрделі түтікшелерден басталып құрттың денесі төменгі шетінде
орналасқан қуықшамен аяқталады. Жүйке жүйесі жұтқыншақтың айналасына
жалғасқан түйінінен басталады да талшықтары жан-жаққа таралады, əсіресе
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бұлар сезімтал мүшелерді қоршаған өрімдерді құрайды. Трематоданың
жыныстық ағзалары жақсы дамыған əрі күрделі. Сорғыштардың
(Schistosomatata жыныстыларын (отрядын) қоспағанда), басым көпшілігі
қосжыныстылар немесе гермофродиттер. Еркектік мүшелер екі еннен
тұрады, əрқайсысы ен түтігімен жалғасады. Олар тұқым жиналатын кең түтік
болып түйісіп еркектік жыныс тесігімен аяқталады. Түтік тесігіне таяу қысқа
бөлігі нығыздалып келеді жəне ол сыртынан көпіршікпен қапталып тұрады.
Оны жыныстық сауыт (бурса) дейді. Ұрғашы жыныстық ағза аппаратына
оотип жатады, онда ұрықтану жəне жұмыртқаның жетілуі жүреді. Оотипте
еркектік жəне ұрғашылық тұқымдар шағылысып жұмыртқа пайда болады.
Құрт жұмыртқасы жылжуы үшін уыздығы оотип пен басқа да жыныс
жолдарын майлайтын сұйықтық бөліп тұрады.
Қоздырушының биологиясы. Трематодалар биогельминттер, бірінші
аралық иелері суда немесе құрлықта тіршілік ететін ұлулар (бауыраяқтылар).
Көптеген трематодалардың дамуы аралық иелерімен шектелмейді, қосымша
иелері болып табылатындар - алты аяқты жəндіктер, өрмекші тəрізділер,
балықтар, қосмекенділер.
13.1.Фасциолездар
Фасциолездар – Фасциолезы – Fascioloses қой, ешкі, ірі қара жəне басқа
да мал мен жабайы жануарлардан басқа ұсақ күйіс қайыратындардың
трематодоз ауруы. Қазақстанда ауруды 2 түрлі трематодалар қоздырады:
Fasciola hepatica жəне Fasciola gigantica, Fasciolidae тұқымдасы.
Фасциолезбен адам да ауырады. Фасциолмариттері бауырдың өт
жолдарында тоғышарлық тіршілік етеді. Инвазия созылмалы түрде өтеді,
сирек-жіті ауру əсері бауырмен шектеліп қоймай бүкіл организмге əсерін
тигізеді. Фасциолезге шалдыққан малдардың өнімділігі айтарлықтай
төмендейді (сиыр сүті 25-40 % азаяды), еттің жəне жүннің (қойларда) сапасы
нашарлайды; ауырған малдың өлім-жітімі байқалады. Сонымен қатар, ұшаны
ветеринариялық-санитариялық сараптау кезінде, көп мөлшерде ауру
бауырының жарамсыздылығы анықталады.
Қоздырушылары. Fasciola hepatica - кəдімгі немесе жай фасциола. Оның
ұзындығы 2-3 см, ені 1см. Fasciola gigantica – үлкен фасциола, кəдімгі
фасциоладан дене мөлшері мен формасының ерекшелігі арқылы, жетілу
циклімен жəне патогендімен ажыратылады. Оның ұзындығы 7,5 см-ге дейін,
денесі созылмалы формалы паразиттің бүйірі параллельді түрде болады.
Аралық иелері - Fasciola hepatica үшін таспа ұлуы лимнеиде Lymnaece
truncatula, ал Fasciola gigantica үшін құлақша тəріздес ұлу Lymnaece
auricularia.
Қоздырушылардың биологиясы. Фасциолалар - биогельминттер;
бауырдың өт жолдарында тоғышарлық тіршілік етіп, өте көп жұмыртқа
бөледі. Фасциола жұмыртқалары өтпен бірге жалпы өт түтігі арқылы тік
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ішекке түсіп, одан сыртқы ортаға шығарылады. Ыңғайлы жағдайда 2 аптадан
кейін жұмыртқадан мирацидий жетіліп өседі, ұзындығы 0,15 мм,
кірпікшелермен жабылған, солар арқылы мирацидий суда тез қимылдайды.
Таспа ұлулардың денесіне еніп, мирацидий кірпікшесін тастап, бауырға
ауысады да ұрғашы спороцистаға айналады. Спороцисталар жыныссыз
жолмен дами отырып, келесі ұрпақ редияға айналады, ал олардан церкарий
шығады. Церкарийлерде ауыз жəне бауыр сорғышы жəне өңеші, ішегі жақсы
дамыған, құйрығы болады. Бір ұлудан жүздеген церкарилер шығады. Ұлудың
денесіне мирацидий енгеннен бастап, 2-3 ай ішінде церкарий қалыптасады.
Ұлудан суға түскен церкарий біраз уақыт еркін жүзеді де, сол маңайындағы
қатты затқа жабысады, немесе судың бетінде қалады жəне басқа сатыға
айналады. Құйрығы түсіп қалады, цистогенді бездері ерекше секрет бөледі,
олар балаңқұрт денесін қоршап, қатты қабықша-циста түзеді. Қабықша мен
қапталған церкарий адолескарий деп аталады. Жануарлар адолескарийлермен
залалданған шөп, су арқылы фасциолезаға шалдығады. Дефинитивті иесінің
ішегінде адолескарий бұзылады, жас фасциолалар 2 түрлі жолмен бауырдың
өт жолдарына түседі; 1-ішек қабырғасы арқылы олар бүйір қуысына
ауысады, сосын капсула арқылы бауыр паренхимасына өтеді, сол жерде
бірнеше апта бойы жетіліп, бауырдың өт жолдарына ауысады, 2-қан
тамырлары; ішектің көк тамыры арқылы, сосын көк тамыр қақпасымен
бауырдың өт жолдарына түседі.
Адолескарий дефинитивтік иесінің организміне түскен кезеңнен бастап
ересек стадияға жетілуіне, 2,5 айдан 4 айға дейін уақыт кетеді. Фасциолалар
күйісті жануарлар бауырында бірнеше жылға дейін тіршілік етеді.
Індеттік деректер. Қазақстанның табиғатында таспа ұлулар кеңінен
тараған. Көбінесе олар мал су ішетін аймақтарда кездеседі. Жануарлар
негізінен көктем айларында түскен жұмыртқалардан жетілген адолескарийді
жұтып залалданады. Церкарийлердің көбеюі жаз бен күздің соңғы айларына
келеді. Малдың организімінде 2,5-4 айдың ішінде өсіп жетіледі, күздің соңғы
айында құрт жұмыртқаларын малдың нəжісінен табуға болады, ал олардың
жалпылай таралуы желтоқсан-қаңтар айларында байқалады.
Фасциола жұмыртқалары жоғарғы, төменгі температураларға,
кептіргенге жəне шіріткенге өте сезімтал.
Патогенез. Фасциолалар ішектен бауырдың өт жолдарына ауысу
кезінде зардабын тигізеді, өт жолдарымен жылжи отырып, ересек
фасциолалар оларды жарақаттайды, кейде көп мөлшерде шоғырланып өт
жолын түгелімен бітеп тастайды. Құрттан бөлінетін тіршілік өнімдері бауыр
ұлпасына жəне түгел организмге уытты əсерін тигізеді.
Аурудың белгілері. Қой мен ешкілерде фасцилез жіті жəне созылмалы
түрде өтеді. Жіті түрі мал организіміне трематоданың адолескарийлары өте
көп түскен кезде, бауырдың қабынуы жіті гепатит түрінде байқалады.
Ауруға шалдыққан қойдың көзінің шырышты қабықтары қансызданып
бозарады, дене қызуы 41,2-41,6 оС болады, жем-шөпке тəбеті шаппайды, іші
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қан аралас өтеді, кейде іші қатып, кебеді, жүрек жиі соғады, мал ентігеді.
Созылмалы түрінде ауруға шалдыққан қой, 1-2 айдан кейін əлсірейді,
отардан қалып қояды, көп жатады, тəбеті нашарлайды, мал арықтайды.
Жүнінің түсі оңып, жұлынғыш келеді. Қос қабақтың маңайы, жағының асты,
төстігі жəне бауыры ісінеді. Бірте-бірте іркілу, шемендік, кахексия пайда
болады, ақыры мал. өлім-жітімге ұшырайды. Ірі қараның фасциолезі əдетте
созылмалы түрде өтеді, 2 жасқа дейінгі төлдерде жиі кездеседі. Қойларға
қарағанда сиырларда ауырсыну əлсіз түрде байқалады.
Патологоанатомиялық өзгерістер бауырда айқын байқалады. Өт
жолдары кеңиді, өт қою былғаныш-қоңыр түсті консистенциямен толады,
олардан көп мөлшерде фасциолаларды оңай көруге болады.
Диагноз індеттік деректерді мен клиникалық сыртқы белгілерін ескеріп,
гельминтоовоскопиялық зерттеулерге жəне лажсыз өлген малдарды
патологоанатомиялық сою нəтижелеріне сүйене отырып қойылады.
Тірі кезіндегі диагноз гельминтоовоскопияның көмегімен қойыладыкүдікті жəне залалданған жануарлардан алынған нəжісті, бірнеше қайтара
сумен шаю тəсілі фасциола жұмыртқаларының сопақша формалы, ашықсары немесе сары-қоңыр түсті, жұмыртқаның бір бөлігінде жайпақ қақпақша,
ал қарама-қарсы жағында тіптен байқалмайтын төмпешік болады.
Жұмыртқаның құрамы уыздың торшаларымен қоршалған тұқым
торшаларынан тұрады.
Емі.
Дегельминтизациялауға
қолданылатындар:
битионал-ішуге
қойларға 70-200 мг/кг, ірі қара малға 50-70 мг/кг; гексахлорофен – қойларға
ішуге 300-500 мг/кг мөлшерінде; никлофан-ішуге бір рет 3-8 мг/кг мөлшерде,
бұлшық етке - 1 мг/кг; нитроксинил - тері астына 10-12,5 мг/кг мөлшерінде;
сульфен - ішуге 15-30 мг/кг ірі қара мал. үшін, 30-100 мг/кг қойлар үшін.
Сақтандыру шаралары. Фасциолезді толық жою үшін шаруашылықта
шаралар кешенді түрде жүргізіледі, олар құрттардың ересек стадияларын
(жануар организімінде болатын), жəне фасциоланың балаңқұрттарын,
сонымен қатар аралық иелерін (таспа ұлуларын) жоюға бағытталады.
Аурудан таза шаруашылықтарда профилактикалық дегельминтизацияны
жылына 2 рет жүргізеді. Кейде қажет болған жағдайда 3 рет өткізіледі.
Жануарларды қора-жайларға ауыстырғаннан кейін 3 айдан соң өңдеп
отырған тиімді, өйткені малдың бауырында фасциолалардың жыныстық
жетілуі өтеді. Фациолездың алдан-алу мақсатында əрбір 2-2,5 ай сайын
жайылымды ауыстырып отыру керек. Сонымен қатар жұқтырмау үшін
малдарды шалшықты, сазды, батпақты, көл маңына жаюға болмайды, қар
жəне шалшықты сумен суармау керек. Жануарларды байлап ұстаудың
кезеңінің екінші жартысында, фасциолезден таза жайылымнан шабылған
шөппен азықтандыру ұсынылады. Мүмкіншілігіне қарай малды жазда құрғақ
далалық өріске шығарады
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96 - Сурет F. hepatica даму сатылары.
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Шаруашылыққа қайта əкелінетін барлық жануарларды карантин кезінде
тексереді, олардың нəжістерін таңдаулы түрде фасциола жұмыртқасына
зерттейді, жұмыртқа табылса - дегельминтизация жүргізеді
Ұлуларды жою мақсатында тотияйынның 1:5000 судағы ерітіндісін
қолданады, 10 литр тотияйынды 1 шаршы метрге шашады. Залалданған
аймаққа гидропульттен шашады. Осылай өңделген жайылымда жануарларды
бағуға рұқсат етілмейді. Сонымен қатар ұлулардың белсенді болу кезінде,
көктемде немесе күзде, жайылымды жылына 1 рет моллюскоцидтермен
өңдейді. Ұлуларды жоюда мелиорацияның атқаратын қызметі жоғары деп
есептеледі.
13.2. Дикроцелиоз
Дикроцелиоз – Дикроцелиоз – Dicrocoeliasis - кең тараған гельминтоз,
қоздырушысы
Dicrocoelium
lanceatum
трематодасы,
Dicrocoiliidae
тұқымдасына жатады. 70 түрлі үй жəне жабайы жануарлардың өт жолдары
мен өт қабында тоғышарлық етеді. Көбінесе күйістілер (қойлар, қозылар, ірі
қара мал, буйволдар, бұғылар, түйелер жəне басқалар) ауырады.
Дикроцелиймен адамдар да зақымданады.
Қоздырушысы денесінің ұзындығы 1 см, ені 1,5-2мм. Дене пішіні
қандауыр (ланцет) тəрізді. Ауыз жəне құрсақ емізіктері жақын орналасқан.
Аралық иелері – жер бетіндегі əр түрлі ұлулар Helicella, Zebrina, Theba,
Fruticola туыстылары, ал қосымша иелері Formica жəне Proformica
туыстарынан құмырсқалар болып есептеледі.
Қоздырушының биологиясы. Қоздырушының жұмыртқасы жетілген
мирацидиялармен бірге өтпен малдың ішегіне түседі. Мал нəжісімен бірге
сыртқа шығады, оларды жер бетіндегі түрлі ұлулар жұтады. Ұлу ішегінде
мирацидий жұмыртқа қақпақшасынан шығып бауырдың фолликулалары мен
ұлпаның арасына енеді, мұнда ол өзінің сыртқы түбінен айырылып, аналық
спороцистаға айналады. Ал аналық спороциста бойында кезекті ұрпағы
жеткін спороцистасы қалыптасады, ал одан церкарий пайда болады.
Церкарий қан арқылы ұлудың тыныс қуысына ауысады, сол жерде
шырыш тəрізді затпен бүркелінеді. Шоғырланған кілегейлі шарлар
(əрқайсысы 100-200 ден немесе одан жоғары) тыныс алу қимылдарымен
ұлудан бөлініп шығып, шөптесін өсімдіктерге жабысады. Дикроцелий 3-6 ай
аралығында ұлу денесінде өсіп жетіледі. Сыртқы ортада кілегей шарлармен
түрлі құмырсқалар қоректенеді. Құмырсқа денесінде церкарий шырыштан
босап, оның ішегінен құрсақ қуысына белсенді түрде енеді. Сол жерде олар
құйрығын тастайды, ал 1-2 ай аралығында инвазиялық метацеркария сатысы
пайда болады.
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97- Сурет. D. Lanceatum даму сатылары
Дефинитивті иелері өрісте зақымданған құмырсқаларды шөппен бірге
жұтып, дикроцелез ауруын жұқтырады. Құмырсқа зақымданғаннан кейін,
церкарийдың біреуі құрсақ қуысынан оның бас бөлігіне ауысады да,
құмырсқаны шала-жансар ететіні анықталған. Осындай құмырсқалар жақ
сүйегімен шөпке жабысады жəне сыртқы қоздырушыларға көңіл бөлмейді,
сондықтанда дефинитивті иелері тез арада залалданады. Құмырсқаның
асқазан-ішегіне жеткен метоцеркарий цистадан босайды, ал жас паразит
малдың өт жолы арқылы бауырға жетіп, 1,5-3 ай аралығында маритке
айналады.
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Індеттік деректер. Дикроцелиоз кең тараған, əсіресе, Қазақстанның
далалы аудандарында етек алған. Малға тек өрісте қарқынды түрде көктемде
жəне күз мезгілдерінде жұғады. Шала-жансар құмырсқалар шөпте таңертең
жəне кешке байқалады. Дикроцелий жұмыртқалары сыртқы ортаның түрлі
əсерлеріне төзімді келеді. Ұлулар мен құмырсқада құрт ұрпақтары өзінің
инвазиялық əсерлігін жоймай, қар астында қыстап шыға алады.
Патогенез. Дикроцелий негізінен бауырдың өт жолын патологиялық
өзгерістерге ұшыратады. Қарқынды инвазия кезінде өт арналарының
созылмалы катарлы қабынуы байқалады, ол бауырдың милиарлы
циррозымен аяқталады.
Аурудың белгілері. Мал бауырындағы гельминттердің саны аз болса ауру
белгілері білінбейді, ал құрт саны неғұрлым көп болса, мал қатты ауырады.
Мал арықтайды, жалпы күйі нашарлайды, ас қорыту жүйесінің қызметі
бұзылады, кейде іші өтеді, кейде іші қатады. Жүні иілгіш келеді, түйдектеліп
түседі. Тамағында жəне кеудесінде ісік болады. Диагноз оның нəжісінен
паразиттердің жұмыртқасын овоскопия əдісімен табу арқылы қойылады.
Дикроцелий жұмыртқасы өте уақ, ұзындығы 0,038-0,045 мм, ені 0,02-0,03 мм,
қоңыр түсті, сыртқы қабықшасы қалың болып келеді. Олар ассиметриялы,
ішінде мирацидий болады, бір бөлігінде қақпақша орналасады. Өлген
малдың бауырынан дикроцелийлар табу арқылы ауруды дəл анықтайды.
Емі. Фасциолез ауруындағы сияқты. Сақтандыру шаралары ересек
малдарды дегельминтизациялаудан, жайылымды гельминттерге тексеруден,
төлдерді байлап-серуендетуді ұйымдастырудан жəне
аралық иелерін
жоюдан құралады.
Дикроцелезбен күресуді ұйымдастыру үшін, жануарлар залалданатын
жайылым бөліктерін анықтайды. Бұл үшін ұлуларды жəне құмырсқаларды
дикроцелийдің балаң құрттарына тексереді. Құмырсқа илеуінен шала-жансар
құмырсқаларды; ерте көктемде оларды күн бойы, ал жазда-таң ертең жəне
кешкі кезеңдерде табуға болады. Бұл аурудан сау емес жайылым бөлігінде
малды жаюға болмайды. Жайылымды сақтандыру мақсатында құмырсқа
илеулерін қоршау ұсынылған. Суға жақын жəне тау етегінде орналасқан
жайылым жануардың залалдануына қауіпті болып есептеледі.
13.3.Ет қоректілердің описторхозы
Описторхоз – Описторхоз - Opisthorchasis – сүт қоректілердің, иттің,
мысықтың, кейбір терісі бағалы аңдардың, сирегірек шошқалардың, сонымен
қатар адамның табиғи-ошақты ауруы. Қоздырушысы өт жолдары мен өт
қабында, кейде ұйқы безі түктерін мекендейтін сорғыш құрт Opisthorchus
felineus, тұқымдастығы Opisthorichidae.
Қоздырушысы. Трематоданың ұзындығы 8-13 мм, ені 1-3,5 мм.
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Аралық иесі - су ұлуы Bithynia leachi, қосымша иелері- тұқы (карп)
тектес балықтар; тұқы, сазан, шабаш, қаракөз (вобла), табан балық (лещ)
жəне басқалар.
Қоздырушының биологиясы. Сыртқы ортаға түскен трематода
жұмыртқаларында жетілген мирацидий болады. Ішінде мирацидийлері бар
жұмыртқа аралық иесінің ішек қабырғасы арқылы іш қуысына түседі, сол
жерде спороцистаға айналады. Бір айдан кейін спороцистадан редий жəне
церкарий пайда болады. Ені 1 айдай уақыт өткеннен кейін циркарийлер
бауыр аяқтының денесін тастап шығып, судағы құрттың қосымша иелері тұқы тектес балықтардың қабыршақтары араларынан өтіп, олардың ет
қабаттарына еніп жайғасады. Мұнда гельминт цистаға оранып алады да, 6
аптаның ішінде жұқпалы сатысы метацеркарийге айналады. Олар балықтың
арқа еттерінде, қабырға арасындағы еттерде, желбезектерде, торсықтарда,
ішектің қабырғасында жəне т.б. жерлерінде жайғасады. Дефинитивтік иелері
метацеркариймен залалданған шала пісірілген, жеткіліксіз тұздалып,
дұрыстап кептірілмеген балықтарды жегенде описторхоз дертіне шалдығады.
Ақырғы иесінің ішегінде жас трематодалар цистадан босайды да өт арнасы
арқылы бауырдағы өт жолдарына жетеді. Осы жерде орналасып, 3-4 апта
өткен соң жыныстық мүшелері жетілген ересек сорғыштарға айналады.
Паразиттің толық өсіп-өнуіне 4- 4,5 ай кетеді.
Індеттік деректер. Қазақстанның су қоймаларында, Ертіс өзенінің
алқабында описторхоз ошақтары анықталған. Дерттің негізгі қоры –
описторхистармен залалданған адам, иттер мен мысықтар.
Аурудың белгілері. Көгілдір түлкіде сары ауру дамиды, тəбеті
нашарлайды, əлсізденеді, арықтайды жəне ас қорыту жолдарының қызметі
бұзылады (іші қатады немесе өтеді), оң бүйірін ауырсынады.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Бауырдың көлемі ұлғайған,
қалыңдаған, өт жолдары кеңейген, оны кескен кезде сорғыштармен қоса
сары-жасыл түсті қоймалжың ағады.
Диагноз қою үшін клиникалық жəне індеттік деректерге, сонымен қатар
гельминтокапрологиялық
зерттеулердің
нəтижелеріне
сүйенеді.
Описторхистың жұмыртқасы сопақ, көлемі 0,02-0,03х0,01-0,02 мм, ақ сары
түсті, қақпақшалы жəне қабықшасының бір жақ шеті қалыңдаған болып
келеді.
Емі. Түлкілер мен көгілдір түлкілерге 0,2 г/кг есебінде гексихолды етке
(фаршқа) қосып береді. Аурудың асқынған түрінде гексихолды 0,1 г/кг
есебінде 2 күн қатар үзбей береді. Гексахлорпараксимолды - 400-600 мг/кг
өлшемінде, гексахлорэтанды-100-400 мг/кг мөлшерінде, бір рет береді.
Сақтандыру. Ит, мысық жəне терісі бағалы аңдарға шикі немесе шала
пісірілген, тұздалған балықтарды азық ретінде беруге тиым салынады.
Əсіресе Ертіс, Обь, Волга өзендерінің балықтары ауруға қауіпті болады.
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98- Сурет Opisthorchis felineus даму сатылары
13.4.Тауық простогонимозы
Простогонимоз- Простогонимоз – Prosthogomоsis. Простогонимозбен
тауық, күрке тауық, үндік, сирек жағдайда үйрек пен қаз, түрлі жабайы
құстар ауырады. Аурудың сорғыштары Prosthogominus, тұқымдасы
Prosthogomimidae. Бұл сорғыштар мекеннің ұрық түтігі жұмыртқа жолдары,
ал балапанның фабрициялық қалтасында мекендейді. Простогонимдер
құстың ұрық түтігін қабындыратындықтан мекен жұмыртқаларын сыртқа
қабықсыз сүйық күйінде ағызып жібереді.
Қоздырушысы. Prosthogominus сорғышының дене бітімі алмұртқа
ұқсайды, ұзындығы 3-6 мм, 1-2 мм шамасында. Аралық селері - су
ұлуларының Bithynia, Guraulus түрлері, қосымша селері - түрлі инеліктердің
Libellula, Anax, Sympetrum жəне басқа да түрлері.
Қоздырушының биологиясы. Простогонимозбен залалданған тауықтар
сорғыш жұмыртқаларын саңғырығымен сыртқы ортаға бөліп шығарады, олар
суда ғана өсіп жетіледі, 14 күн өткеннен кейін жұмыртқалардың ішінде
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мирацидийлер өсе бастайды, олар су бетіне шығады да, егер аралық иелері
ұлулар кездесіп қалса, онда олар бауыр аяқтылардың денесіне еніп,
кірпікшелерін тастап, оның бауырында спорацисталарға айналады.
Спорацисталардан церкарий жетіледі, олар жетілісімен біртіндеп ұлудың
денесінен шығып, суда жүзіп жүреді де инеліктердің балаң құрттарына жем
ретінде тап болады. Мұнда церкарийлер құйрықшаларын жоғалтып,
жəндіктің кеудесіне, қуысына, басына өтеді де, сырты қабыршықпен
қапталып, метацеркарияларға айналады. Құстар инеліктің балаң құрттарымен
немесе өзімен қоректенгенде ауруға шалдығады. Құстың ас қорыту
жүйесінде инеліктер қорытылып, ал босаған метацеркарий балапанының
фабриция қалтасына немесе ересек құстардың ұрық түтігіне жайғасады.
Індеттік деректер. Көбінесе тауық, сирек жағдайда үндіктер ауырады,
əсіресе күрке тауықтарда дерт өте ауыр өтеді. Ауруға барлық жастағы құс,
əсіресе жұмыртқа салып жүрген тауықтар да шалдығады.
Патогенез. Простогонимустар құстың ұрық түтігінің артқы жағына
орналасады, соңынан ақ зат өндіретін бөлігіне ауысады. Олар онда ішкі
кілегейлі қабатына жабысып, қос сорғыштарымен тітіркендіріп, жаралап
қабындырады. Қабынған ұрық жолы ісініп, қалыңдап қан тамырлары
білеуленіп, іші қаймаққа ұқсас қойыртпақ затқа толады. Осының салдарынан
жұмыртқаның сыртқы қабығымен ақ зат шығаратын түтік бездерінің қызметі
бұзылады. Ұрық жолы созылады, керіледі көп кешікпей тесіледі немесе
үзіледі.
Аурудың белгілері. Біріншісінде тауық сау болып көрінеді. Бірақ, тауық
жұмыртқасының қабығы жұқарады, жұмсарады жəне жарылғыш болып
келеді. Ауырған мекен аяғын жай басып, ұясынан шықпай қояды, жұмыртқа
салу қиындайды. Мекеннің іші үлкейеді. Екінші кезеңде құстың жемге зауқы
шаппайды, қимылы бəсеңдейді, аяқтарын сылбыр басады, қоңы төмендейді.
Үшінші кезеңде тауықтың дене қызуы көтеріледі, шөліркегіш келеді,
қауырсындары қалқияды, мамықтары үрпиіп, өзі тəлтіректейді, теңселіп əрең
қимылдайды, қатты күшенгендіктен клаокасы сыртқа айналып кетеді.
Мұндайда құс нашарлап, өлімге ұшырайды.
Диагнозды эпизоотологиялық деректерге, клиникалық белгілеріне қарай
жəне құс саңғырағынан гельминттің жұмыртқасын тауып, зерттеу арқылы
қояды. Простогонимустардың жұмыртқасы түсі сарғыш қоңыр, көлемі
0,02х0,01мм, бір шетінде қақпашасы, екінші шетінде бүртігі көрінеді.
Өлексені, болмаса ауырған тауықты диагноз қою мақсатымен сойған кезде,
олардың ұрық түтігінен немесе фабриция қалтасынан құрттарды табуға
болады.
Емі. 12 сағат ашықтандырып, 3 күн қатарынан гексахлорэтанды 200-500
мг/кг мөлшерінде береді, төрт хлорлы көміртегіне 2-5 мл мөлшерінде резіңке
түтігі арқылы құстың аузын ашып, өңешіне құяды немесе жемсауына пісек
көмегімен жібереді.
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Сақтандыру жəне алдын алу. Құсханаларды, көлді, тоғайлы жерлерден
аулақ салады. Құстарды ертемен шық түскенде жаңбырлы күндерде далаға
шығармаған жөн, себебі қанаты суланып, шөп басында ұша алмай отырған
көптеген инеліктер болады.
Бақылау сұрақтары:
Трематодалар.
Трематодтардың морфологиялық ерекшеліктері.
Трематодтардың тек тармақтарына жіктелуі.
Фасциолез
Фасциолез қоздырушыларының биологиясы.
Фасциолездің індеттік деректері.
Фасциолездің клиникалық белгілері мен патогенезі.
Фасциолездегі патолоанатомиялық өзгерістер.
Фасциолездің диагностикасы.
Фасциолездің емі.
Фасциолезден сақтандыру жəне онымен күресу шаралары.
Дикроцелиоз қоздырушыларының биологиясы.
Дикроцелиоздің індеттік деректері.
Дикроцелиоздің клиникалық белгілері мен патогенезі.
Дикроцелиоздегі патолоанатомиялық өзгерістер.
Дикроцелиоздің диагностикасы.
Дикроцелиоздің емі.
Дикроцелиозден сақтандыру жəне онымен күресу шаралары.
Описторхоздың аралық жəне ақтық иесі.
Описторхоздің індеттік деректері.
Описторхоздің клиникалық белгілері мен патогенезі.
Описторхоздағы патолоанатомиялық өзгерістер.
Описторходың диагностикасы.
Описторхоздің емі.
Описторхоздан сақтандыру шаралары.
Тауық простогонимозының қоздырушысы.
Қоздырушысының биологиясы.
Простогонимоздың індеттік деректері.
Простогонимоздың патогенезі мен аурудың клиникалық белгілері.
Простогонимоздың диагностикасы.
Простогонимоздың емі.
Простогонимоздан сақтандыру шаралары.
14. Цестодоздар
Цестодоздар – Цестодозы - Cestodasе, жалпақ құрттардың əсерінен
туындайтын адам мен жануардың гельминтозы.
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Цестодалардың жалпы морфологиясы. Цестодалар сорғыштар сияқты
жалпақ құрттардың Cestoda класы қатарына жатады. Бұлар туындататын
ауруларды цестодоздар деп атайды. Мал дəрігерлік-медициналық маңызы
зор таспа құрттар екі үлкен текке (отрядқа) бөлінеді: Cyclophillidea - шынжыр
құрттар (цепеньдер) жəне Pseudophillidea - баулы құрттар .
Таспалы сатысы, яғни жынысы жетілген түрі омыртқалылардың
асқорыту жүйесінде мекендейді. Бұлардың денесі баутəріздес, бунақденелі
болып келеді, олар бас (сколекс), мойын (шейка) жəне бунақ дене (стробила)
көптеген буылтықтардан (проглоттидалардан) тұрады. Таспа құрттар жалпы
ұзындығы түрлеріне байланысты бірнеше миллиметрден 10 м дейін болуы
мүмкін. Сколекс құрт денесінің алдынан орын алған, көлемі, пішіні құрылмы
əртүрлі болып келеді. Шынжыр құрттардың сколексі домалақ тəрізді, 2-4
емізіктермен, етті қабырғалы, ілмешектермен қаруланған. Құрттың кейде
сорғыштартардан басқа тұмсығы болады. Бұның үстінде 1-3 қатар болып
ілгекшелер жалғасады. Енді баулы құрттардың сколексі сопақша болады
жəне екі немесе төрт сорғыш қабілетті саңылаулармен (ботриялармен)
қаруланған. Мойын сколекстің астыңғы жалғасы, дененің алғашқы
бунақтарға бөлінген тұсы, құрттың созылы тұруы тікелей осы мүшеге
қатысты. Мойнынан немесе өсу шегінен жаңа жас бунақтар қалыптасып
жатады, олар дамыған сайын стробиланың артына қарай жылжи береді.
Жүйке жүйесі бірнеше түйін құрып, сколексте орналасқан, бұлардың
өзара көлденең ұзын талшықтары бунақ денесінен өтеді, өзара көлденең
тармақшалармен байланысады. Таспа құрттың ас қорыту ағзалары болмайды,
олар жануар ішегіндегі асты бүкіл денесімен сорып қоректенеді. Тыныс алу,
қан айналу жүйелері болмайды. Несеп шығару жолдары сорғыш
құрттардікіндей болады.
Сколекске жақын орналасқан, проглотидаларда жыныс мүшелері
болмайды, кейінгілерінде əуелі еркектің, сонан соң ұрғашылық жыныс
мүшелері дами бастайды. Еркек жəне ұрғашылық жыныс мүшелері
жайғасқан буылтықтарды қызтекелік, яғни гермофродиттік буынтықтар деп
атайды. Жетілген жыныс мүшелері өзара шағылысысымен еркектік ағзалар
біртіндеп өздігінен жайыла береді, ал ұрғашылық мүшелер, керісінше
дараланады, бірақ көп кешікпей олар да жоғала бастайды, буылтықтың
ішінде тек қана жатыр қалады. Жатыры жұмыртқаларға толы ең соңғы
буылтықтарды пісіп-жетілген бунақтар деп атайды. Осы буынтықтар ғана
стробиладан үзіліп (дестробилялық құбылысы) нəжіспен, саңғырықпен бірге
сыртқы ортаға шығады. Сыртқы ортада немесе иесінің ішегінде жетілген
шынжыр құрт бунақтардын құрттың жұмыртқалары босап шығады.
Шынжыр құрттардың жұмыртқалары біркелкі, сондықтан бұлардың
түрлерін ажырату өте қиын. Жетілген жұмыртқалардың бітімі сопақ,
дөңгелек немесе шар тəрізді болады, сыртқы қабығы жұқа, нəзік, ішіндегі
ұрығы (онкосферасы) айқын көрінеді. Онкосфера дегеніміз алты ілмешекті
ұрық. Ол қалың қабықшамен құрсауланған, ал мұның сыртынан тарамдалған
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тағы бір қабат қабық қоршап тұрады. Шынжыр құрттың тегіне
жататындардың жұмыртқалары сорғыш құрттардың жұмыртқалары сияқты
қақпақты болады.
Таспа құрттардың барлығы биогелминттер, яғни олар бір (шынжыр)
немесе екі (енді баулы) аралық иелерінің қатысуымен өсіп-өніп отырады.
Аралық иелері денесіндегі балаңқұрттар ішкі құрылысының ерекшеліктеріне
қарай бірнеше түрге бөлінеді. Шынжыр құрттардың балаң құрттарының
негізгі түрлері: цистицерк, цистицеркоид, ценур, эхинококк, альвеококк,
стробилоцерк жəне тетратиридий, ал енді баулы құрттардың – процеркоид
жəне плероцеркоид.
Цистицерк – іші сұйыққа толған, сырты қалың дəнекер тоқыма
қабықпен қапталған көпіршік. Көпіршіктің ішкі дермантивті қабығында бір
ғана сколекс, ал артқы шетінде құйрықшасы жəне ілмекшелері орналасады.
Көпіршік – мұның ішкі қабығында бірнеше (ондаған, жүздеген) сколекстер
болады жəне олар топ-тобымен оқшауланып тұрады, бұларды ценур деп
атайды.
Эхинококк ларвоцистасы – бір камералы қос қабықты көпіршік, ішінде
мөлдір сұйығы бар. Қазақшасы «беріш», «бершімек». Ішкі өсу қабығынан
бірнеше шығарушы қалташамен мыңдаған ішқұрттың басы яғни ұрық
сколекстері жəне екінші көпіршік дамиды. Аралық иесінің денесінде
эхинококк түрлі морфологиялық өзгерістерге ауысып отырады.

99- сурет. Цестод балаңқұртының құрылысы: 1-цистицерк (ақаруланған, б -қарусыз);
2- ценур, 3- эхинококк, 4- альвеококк, 5 – дитеридий (а- сколекс ішке
бағытталған,
б – сколекс сыртқа бағытталған), 6 – цистицеркоид, 7- стробилоцерк, 8плероцеркоид
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Альвеококк ларвоцистасы көптеген майда камералардан құралған
көпіршік. Оның көлемі кішірек, сұйығы аз, ішкі қабағы өте ұсақ
протосколекске (нүктелерге) толы.
Стробилоцерк – жақсы дамыған ірі ілмешекті сколекстер, олардан ұзын
жалған бунақты стробилалар шығады, ал артқы жағында сұйыққа толы
аздаған көпіршік болады.
Тетратиридий – теріс аударылған қолғапқа ұқсайтын төрт сорғышты
қарусыз сколекс жəне көпіршіксіз «құйрықшасы» болады.
Процеркоид – енді баулы құрттың балаңқұртының сатысы, денесі
ұзындау, алдыңғы жағында біліне бастаған саңылаулы, ал артында шар
тəрізді қосалқысы болады.
Плероцеркоид – енді баулы құрттың балаңқұртының сатысы, ұзындығы 1
метрге жетеді, денесінің артқы жағында ботриялары орналасқан.
14.1.Ірі қара цистицеркозы
Ірі қара цистицеркозы – Цистицеркоз крупного рогатого скота Taeniarhynсһus saginatus цестодасының ларвальды сатысындағы, адамның
ішегінде тоғышарлық ететін Cysticercus bovis қоздырады. Сонымен қатар
цистацерктер етталшығы дəнекер ұлпаларда, жүрек, тіл, сирегірек
паренхималық мүшелердің ұлпаларында да орналасады.
Қоздырушысы. Жынысы жетілгенін - Taeniarhynсһus saginatus (өгіз
таспасы) деп атайды. Мұның ұзындығы 3-10 м, басы домалақ, аумағы 1-2 мл,
сколексі қарусыз, мойны жіңішке, дене стробиласы 2000-ға жуық
буылтықтардан тұрады. Мойнына жақын орналасқан буылтықтары кішірек,
құйрық жағына қарай көлемі ұлғая түседі. Қос жынысты бунақтарындағы
тұқымдас ағзалары тең, дөңгеленген екі бөліктерден құралған. Жетілген
проглоттида ұзынынан орналасқан жатыр тармақтарының саны 18-32, кейде
15-35.
Циста көпіршігінің аты – Cysticercus bovis. Цистацеркті кейде финна деп
атайды, оның көлемі ұсақ тары, күріш, бидай дəндеріндей немес бұршақтай,
көпіршіктің іші сұйыққа толы, ал ішкі қабықшасында төрт сорғышы бар
балаңқұрт жабысып тұрады.
Аралық иесі - ірі қара, қодас, енеке, өркешті бұқалар.
Қоздырушының биологиясы. Құрт бунақтары адам нəжісімен бірге
сыртқы шыққан соң, ондағы жұмыртқалар өсімдікке, жемге, суға енеді,
жайылымдар ластанады. Ал ірі қара оларды шөп немес су арқылы жұтып
ауруға шалдығады. Денеге енген жұмыртқалар онкосферасы мал ішегінің
ішкі қабығын тесіп өтіп, қан тамырларына түседі, қан арқылы бұлшық еттер
талшығының аралығына барып жайғасады. Онда олар 3-6 айда жұқпалы
цистацерк бүршігіне айналып, тіпті шала пісірілген, қуырылған етте
тіршілігін сақтайды. Адамға гельминтоз осындай еттер арқылы жұғады.
Адам организмінде көпіршіктің ішіндегі балаңқұрт өзінің сколексімен
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ішектің кілегей қабатына бекініп, орта есеппен 3 ай аралығында ересек өгіз
таспасына айналады, яғни құрттың ақтық иесін тениаринхоз дертіне душар
етеді. Тениархустың өмір сүруі 10 жылға созылады. Проглоттидалардың
шығуы бір қалыптылықты ұстайды, тəулігіне 6-8 буылтықтар шығып
отырады, яғни тениархуспен ауру адам жылына 2500 проглоттида немесе 440
млн жуық онкосфера бөледі.

100-сурет. T. saginatus даму сатылары.
Індеттік деректер. Цистицеркоз тазалық жағдайлары өте төмен мал
фермаларында жиірек кездеседі. Бұзаулар ересек малдарға қарағанда бейім
болып келеді. Инвазияның ең көп өріс алуы жылдың үшінші тоқсанында, ал
күрт азаюы жылдың алғашқы айларында байқалады.
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Адамдар арасында гельминтоз етек алуына малдың аулада сойылуы,
ветеринариялық тексеруден өткізілмеуі, цистицеркозбен зақымданған етті
асқа пайдалану, жеткіліксіз зарарсыздандыру немесе тексерілмеген етті
сатып жіберу – осының барлығы негізгі себеп болады.
Аурудың белгілері. Цистицеркоз ауруына көбінесе ірі қара шалдығады,
бірақ клиникалық белгілері байқалмайды. Малға етқұрт ауруын əдейі
жұқтырғанда, оның дене қызуы 40-41 оС көтеріліп, ас қорыту жүйесінің
бұзылуынан іші өтіп, əлсіреп барып өлімге ұшырайды.
Диагноз. Сойылған малдың ұшасын тексеріп, етқұрттарды іздеп диагноз
қояды.
Емі. Панакур (22,2 % түйіршік фенбендазал) жалпы жиынтық мөлшері
0,05 г/кг салмаққа (препараттың белсенді заты бойынша) жəне дронцит
(празиквантел) жалпы жиынтық мөлшері 0,01 г/кг салмаққа (препараттың
белсенді заты бойынша) əрбір жеке басқа 2 күн бойы суланған жемге қосып
береді.
14.2.Шошқа цистицеркозы
Шошқа цистицеркозы – Цистицеркоз свиней – антропозооноз, Taenia
solium цестоданың балаңқұрт сатысындағы, адамның ішегінде тоғышарлық
ететін Cysticercus cellulosae туындатады. Цистицерктердің өздері шошқаның
еттерінде, жүрек, ми, көз, бауыр жəне өкпесінде; адамдардың –миында жəне
көздерінде орналасады.
Қоздырушысы. Жынысы жетілген цистицералар – мөлдір көпіршіктер
эллипсоид формалы ұзындығы 6-20 мм жəне ені 5-10 мм.
Аралық иелері – шошқа, қабан, аю, түйе, ит, мысық, қоян, жəне адам.
Қоздырушының биологиясы. Адам – жалғыз дефинитивтік иесі. Құрттың
жетілген буынтықтары адам дəретімен бірге сыртқы ортаға шығады. Далада
ауа-райының əсерімен жұмыртқалар проглоттидалардан босап, шашылып
жем-шөпті, суды, қора маңайын ластайды. Қорегін іздеп жүрген шошқа құрт
жұмыртқаларын жұтып зақымданады. Ас қорыту жүйесіне түскен
жұмыртқалардан өте ұсақ онкосфералар шығып ішекке жетеді. Олар
қармақшаларымен ішектің қабатын тесіп, қанға енеді, одан жануардың
барлық денесіне тарап, ағзалардың ет тармақтарына тұрақтайды. Олар өсіпөніп 2-4 айдай мерзімде көпіршік финнаға айналады. Шошқа
цистицерктерінің тіршілік ету ұзақтығы 3-6 жыл.
Адам Taenia solium үшін тек дефинитивтік иесі ғана емес жəне ақтық
иесі болып та табылады. Адам цистицеркамен зақымданған шошқа етін,
қабан немесе аю етін жеп тениоз ауруына шалдығады. Оның ішегінде
паразит өзінің жыныстық сатысын 2-3 ай ішінде жетеді. Кейбір жағдайларда
цестоданың жұмыртқаларын адам ластанған жеміс-жидек, көкөніс арқылы
жұқтырады. Кейде ішінде шошқа таспасы бар адам құсқанда оның
асқазанына құсықпен бірге Taenia solium құртының жұмыртқаларға толы
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бунақтары түседі. Одан босап шыққан онкосфералар қан тамырларына еніп,
қан ағымымен бүкіл денеге тарайды. Цистицеркалар адам бұлшық еттерін,
жүрегін, жұлынын, миын, көзін зақымдап, адамды финноз ауруына
ұшыратады, денсаулығына өте қатер төндіретін жағдайға душар етеді.
Індеттік деректер. Ішегінде шошқа таспасы бар адам бірнеше жылдар
бойы финноз ауруын таратушы болып саналады. Бір адам ғана ферма
шошқасына цистицеркоз дертін жұқтыруы мүмкін. Құрт жұмыртқалары
жайылымға желмен, мал күтушілердің аяқ киімімен, жануарлардың тұяғымен
тарайды. Суармалы жайылымдар да қауіпті болып саналады. Инвазияның
таралуына фермаларда əжетханалардың жоқтығы немесе олардың
жабдықталмағаны себепкер болады.
Аурудың белгілері. Шошқа цистицеркозы білінбейтін түрде өтеді.
Диагноз. Сойылған малдың ұшасын тексеріп, цистицеркаларды еттер
жəне түрлі ішкі ағзалардан іздеп диагноз қояды.
Ірі қара мен шошқаларды цистицеркоздардан сақтандыру. Малдың
цистицеркозы мен адам тениоздарын алдын алу ветеринариялық жəне
медициналық қызметтің міндеті. Ең негізгі шара – ол ірі қара мен
шошқаларды таспа құрттардың жұмыртқаларымен залалданудан сақтандыру
жəне адам денсаулығына нұсқан келтірмеу мақсатымен оны тениоздардан
(тениаринхоз бен тениоздан) сауықтыру.
Ветеринариялық шаралардың бірі ет комбинаттарында, қасапханаларда
ірі қара мен шошқаларды сойғанда олардың арасынан цистицеркоздың баржоғын міндетті түрде бақылау болып табылады. Осы мақсатта сыртқы жəне
ішкі жақ еттерін тіліп көреді, сонымен қатар жүректі тексереді. Цистицеркоз
табылған жағдайда ірі қараның мойын етін қосымша екі қатар тіліп,
тереңдегі белдеме жəне көк еттерін көреді, ал шошқаның – белдеме, желке
еттерін жəне көк етін тексереді. Егер жануардың еті қатты залалданса, яғни
зерттелмеген еттің 40 см2-де 3-тен артық ларвоциста табылса, онда ол етті
ветеринариялық-санитариялық сараптау ережелеріне сəйкес утильдеуге
жібереді немесе зарарсыздандырады. Ал аз мөлшерде залалданған етті (еттің
40 см2-де етқұрттың саны 3-тен кем болса) тағамға пайдалану үшін оны
қайнатып пісіреді, қажетті мөлшерде тұздайды немесе жақсылап тоңазытып
қояды. Жануардың іш майларын тағамға пайдалану мақсатында қорытады.
Ет сататын сауда нүктелерінде мал дəрігері тексерілмеген еттің
сатылуына жол бермейтін қатаң тəртіп орнату керек. Мал соятын
кəсіпорынның мал жəне өсімдік өнімдерін бақылау санитариялық-сараптау
лабораторияларының ветеринариялық қызметкерлері цистицералар табылған
малды байқасымен-ақ ветеринариялық жəне медициналық мекемелерге дереу
хабарлайды.
Сойылған ірі қарадан немесе шошқадан цистицерк бүршіктері табылса,
бұл малдың кімдікі, қай шаруашылықта екендігі анықталып, аурудың
ошағын жоюға ерекше назар аударылады.
Кешенді жүргізілетін медициналық шаралар:
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1. Ауру шыққан шаруашылықта, елді мекенде жоспарлы түрде
тексеруден ең алдымен малмен айналысатын адамдар өткізіледі. Тениоз жəне
тениаринхозбен ауруғандардың барлығын анықтау мақсатында адамдарды
жиі тексеріп отырады жəне оларға дегельминтизация жүргізіледі.
2. Цистицеркоз адамның дəретінен жұғатын болғандықтан, онымен
топырақ пен суларды ластанудан қорғау шараларын жүргізіледі. Барлық
фермаларда, қоғамдық жəне жеке орындарда жабық дəретханалардың
салынуы қадағаланады. Аудандық санитариялық станция жылына 4 рет
фермадағы мал қораларды, дəретханаларды дəрілеп отыруы тиіс.
3. Адамның дəретін утильдеуді санитариялық бақылау жəне ағынды
сулардың жағдайын қадағалау жүргізіледі.
4. Адамның жеке басын сақтандыру. Тамақтануға шикі, шала піскен
жəне дұрыс қуырылмаған еттерді, ішкі ағзаларын пайдаланбау қажет.
6. Цистицеркоз бен тениоздардың етек алып тарамауы үшін тұрғындар
арасында
санитариялық-гельминтологиялық
үгіт-насихат,
ағарту
жұмыстарын кеңінен жүргізу керек.
14.3.Эхинококкоз (Беріш, бершімек)
Эхинококкоз – Эхинококкоз - Echinococcоsis – антропозооноз,
жайшылықта симптомсыз өтетін қой, ешкі, ірі қара, шошқа, түйе, бұғы,
сирегірек жылқы жəне басқада сүт қоректілер құрттың аралық иелері болып
табылады. Эхинококкозбен адамдар да ауырады, кейде өліммен аяқталады.
Ауруды бауыр, өкпе сирегірек басқа да мүшелермен үлпаларда орналасатын
балаңқұрт сатысындағы Taeniidae – Echinococcus granulosus цестодасы
туындатады. Эхинококктың таспасы ит, қасқыр, шие бөрі, қарсақ жəне
түлкінің ащы ішегін мекендейді, ал көпіршіктер адам, үй жəне жабайы
тұяқтылардың өкпесінде, бауырында, кейде басқа да мүшелерінде тіршілік
етеді.
Эхинококкоз барлық жерлерде таралған, əсіресе Қазақстанның оңтүстік
аймақтарында жəне Орталық Азияда жиі кездеседі. Ауру созылмалы түрде
өтеді, инвазия жануардың өнімділігін төмендетеді, төлдердің өсуін, қалыпты
физиологиялық дамуын тежейді, сонымен қатар жануарлардың басқа
ауруларға төзімділігі бəсеңдейді. Ветеринариялық тексеру кезінде
эхинококкозбен зақымданған мүшелер, кейбір кезде ұша толығымен
жойылады.
Қоздырушысы. Ересек жетілген түрі – Echinococcus granulosus larva өте
уақ гельминт, ұзындығы 2-6 м (0,5 см) сколекстен, 3-4 бунақтардан тұрады.
Мойыннан кейінгі буылтықтар қосжынысты, соңғы төртіншісі пісіпжетілгені, ал оның қапшық секілді жатыры жүздеген жұмыртқаға толы
болады. Аралық иесінің мүшелерінде жайғасқан бершімектердің көлемі
ноқат, тары-бұршақ, тіпті жұмыртқадан да үлкен келеді, кейде нəресте
басындай, ішінде мөлдір сұйығы болады.
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101 – сурет. F. Granulosus даму сатысы.
Қоздырушының биологиясы. Ақырғы иелері ит жəне тағы басқада ет
қоректілер нəжісі арқылы эхинококктың жұмыртқаларын жайылымға,
шалшық суларға таратады. Мал олармен жем-шөп, су арқылы зақымданады.
Эхинококкоз адамға иттен, құрт жұмыртқалары жабысқан киім-кешек, ыдысаяқ, жеміс-жидек, көкөніс жəне судан жұғады. Жетілген бунақтардың
ішіндегі жұмыртқалар саны 800-ге, кейде бірнеше мыңға дейін жетеді.
Сыртқы ортада эхинококк бунақтары қозғалғыш келеді. Олар сыртқа түскен
нəжістерден жорғалап 15-20 см биіктікке, өсімдіктің бойымен көтеріледі.
Аралық иелері паразиттің жынысы жетілген бунақтарын немесе
онкосфераларын су ішкенде, шөппен бірге жұтып залалданады. Денеге
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түскен гельминт ұрығы жұмыртқаны жарып шығып, ішектің ішкі қабатына
еніп, одан əрі қан тамырлары арқылы денеге тарайды. Олар өкпе мен бауырға
жəне басқа мүшелерге жетіп, онда бірте-бірте эхинококтік көпіршік –
беріштер пайда болады. Беріштер өте баяу жылдамдықпен айлап, жылдап
өсіп жетіледі. Кейбір ларвоцисталардың есеюі көп жылдарға (адамда 10-30
жылға) созылады. Ал, бұралқы иттер мен тағы да басқа жыртқыштар
эхинококкоздан өлген малдың ішкі мүшелерін жеп ауруға шалдығады.
Эхинококтың жыныстық жетілуіне 2-3 айға жуық мерзім керек. Ит ішегінде
бұл цестодалар 5-6 ай өмір сүре алады.
Індеттік деректер. Эхинококкоздың негізгі таратушысы ретінде
цестоданың аралық иелері арасынан қойдың эпизоотологиялық жəне
эпидемиологиялық маңызы бар. Өзге жануарлармен салыстырғанда қой
денесінде бершімек көпіршіктер көбірек дамып, жұқпалы сатысына жетеді.
Эхинококкоз қоздырушысының таралуына жабайы тұяқтылар мен ет
қоректілердің қатысы жоқ деп үзілді-кесілді айтуға болмайды. Зерттеу
деректеріне қарағанда жабайы аңдар эхинококк құрттарымен өте аз
зарарланған.
Құрттың ақтық иелерінің ортасында гельминтозды таратушылардың
негізгісі ит. Бұлар сыртқы ортаға күн сайын таспа құрттың мыңдаған
жұмыртқаларын шашады. Олар сыртқы орта жағдайына өте төзімді болып
келеді.
Патогенез. Бершімектердің жайласқан жеріне, көлеміне, санына жəне
жануардың жалпы күйіне байланысты зардаптың əсері əртүрлі болады.
Бауыр мен өкпеде орналасқан эхинококк көпіршіктері өсе келе ағзалардың
бір қалыпты қызметін бұзады жəне оларды семуге (атрофияға) ұшыратады.
Көпіршік жатқан орын үңгір қуысқа айналады, ұлпалар желініп кетеді.
Ұлғайған ларвоциста маңайындағы қан тамырларын қысқандықтан қан
ағысы тоқтауы мүмкін, ал өт арнасының бітелгені салдарынан ішекке өт
құйылмайды. Асқазан-ішек жолының қызметі əлсірейді, ас қорытылмайды.
Денеге эхинококтың сұйық затының уыты да əсер етеді. Залалданған ұлпалар
мен мүшелер жансызданады.
Аурудың белгілері. Аурудың бастапқы кезінде эхинококкоздың
клиникалық белгілері білінбейді. Сыртқы көріністерінің айқындала бастауы,
өршуі көпіршіктің санына, аумағына жəне малдың нақтылы ұлпасымен
мүшесінің зақымдануына тікелей байланысты. Бершімектер өкпеде дамыса,
оның ауа тамырларын қысуынан жануардың күйі төмендейді, тынысы
тарылып, жөтелі жиілейді. Эхинококк бауырға орналасқанда малдың күйіс
қайыруы нашарлайды, ас қорытуы бұзылады, кейде іші кебеді. Ағза көлемі
ұлғайғанда жануардың оң жақ қарыны шығыңқырап тұрады, бауыр тұсын
қолмен басса ауырсынады. Егер өкпедегі, бауырдағы көпіршіктер жарылып
кетсе, мал көп кешікпей өліп қалады. Кейде цисталар құрсақ қуысында,
шажырқайда болса, буаз сиырлар іш тастауы ықтимал.
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Паталогоанатомиялық өзгерістер. Өлген немесе амалсыз сойылған
малдың өкпе-бауырын тексергенде, көптеген эхинококк көпіршіктерінің
орналасуынан олардың сырты кедір-бұдыр болады, кейде ларвоцисталар
мүшелердің сыртына шықпай ішінде қалады. Ондай мүшелерді кескенде
ішінен бершімектер шығады. Ал эхинококпен бүлінген өкпе-бауырдың түрі
өзгеріп, ұлғайып, салмағы ауыр келеді.
Диагноз. Малдың тірісінде эхинококкозға клиникалық белгілері арқылы
диагноз қою өте қиын. Сондықтан, кейінгі жылдары иммунологиялық,
аллергиялық жəне серологиялық əдістерді қолданады. Егер бірінші əдіс
шаруашылықта қолдау тапса, ал екінші əдіс ғылыми-зерттеу мекемелерінде
жүргізіледі.
Емі. Малдың эхинококкозын емдеудің тəсілдері əлі табылмаған. Бірақ,
кейінгі кезде 2 топтың заттары синтезделіп, олардан изохинолин пиразин
жəне бензимидозол туындылары алынды. Бірінші топқа празиквантал
(дронцит) жатады, препараттты ұсақ малдардың цистицеркозын емдеуге
қолдануға болады. Препаратты ішкізеді, тері астына, бұлшық ет арасына бір
рет 5 мг/кг мөлшерінде жібереді.
Гельминттерге қарсы топтың екіншісіне жататындар ларвальды
цестодоздарға сыналып оң нəтижелер алынған, оларға жататындарды:
молибден – 60-100 мг/кг, фенбендазол – 50 мг/кг жəне камбендазол – 20 мг/кг
мөлшерлерінде иттерге ішкізеді.
Сақтандыру шаралары басқа ларвальды тениоздардағы сияқты
жүргізіледі.
14.4. Қой ценурозы
Ценуроз (айналма, тентек, миқұрт) - Ценуроз – Coenurоsis, қой
шаруашылығында елеулі зиян келтіретін, өте кең тараған ауру. Айналманы
тудыратын құрттың жетілген сатысы иттің, кейде қасқырдың, қорқау
қасқырдың жəне түлкінің ащы ішегін, ал көпіршік ларвоциста кезі қойдың,
сирегірек ешкінің, бұзаудың, кейбір тақ тұяқтылардың орталық жүйке жүйесі
ұлпаларын (миында жəне жұлынында) мекендейді. Ценуроз шаруашылыққа
айтарлықтай экономикалық шығын келтіреді, ол қойдың жалпылай өлімінен,
ауру малдарды лажсыз союдан құралады, ауру қойлардың ұшалары өте арық
болады, олар техникалық утильдеуге жіберіледі.
Қоздырушысы. Көпіршігі (Coenurus cerebralis) – іші түссіз сұйыққа
толы, диаметрі 10 см-ге дейін, домалақ немесе сопақ, мөлшері өсу сатысына,
орналасқан жеріне жəне жануардың түріне байланысты болады. Ішкі
жағынан бүртік секілді нүктедей жүзден артық сколекстері байқалады. Мида
2-3 ценур кездеседі, олардың үлкендігі кейде тауық жұмыртқасындай
болады.
Имаго – Multiceps multiceps – ұзындығы 1 м-ге дейін барады, денесі
200-250 бунақтардан құралған, оның орташа ені 5 мм. Аралық иелері – қой,
ешкі, ірі қара, сирегірек шошқа, жылқы жəне т.б.
248

Қоздырушының биологиясы. Дефинитивті иесінің ішегін мекендейтін
жүздеген мультицепстің əрбір пісіп-жетілген буылтығында мыңдаған
жұмыртқалар болады. Күн сайын ондаған бунақтар құрт денесінен үзіліп
нəжіспен сыртқы ортаға шығып отырады. Бунақтар жауын-шашын, жел-су
ықпалымен ыдырайды да, ал олардан ажыраған жұмыртқалар өсімдікке, суға
түсіп, мал өрісіне тарайды. Малға айналма дерті гельминт жұмыртқасымен

102- сурет. Multiceps multiceps даму сатысы
былғанған шөп, су арқылы жұғады. Құрт жұмыртқасы мал асқазанына
түсісімен сыртқы қабықтарынан айырылады, одан босап шыққан онкосфера
ішекті тесіп өтіп, қан тамырларына енеді, қан арқылы миға немесе жұлынға
орналасып, 3 ай ішінде ценурға, яғни тентек көпіршігіне айналады. Ит,
қасқыр, түлкі өлген немесе сойылған ценурозбен ауырған қойдың басын жеу
кеміру арқылы зақымданады. Иттің ішегіне түскен балаңқұрт орта есеппен
40-50 күнде жыныстық сатысына жетіліп, иттің организмінде мультицепстер
6-8 ай тіршілік етеді.
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Індеттік деректер. Ценуроз Қазақстанның қой өсіретін барлық
шаруашылықтарында кездеседі. Айналмамен көбінесе бір жасқа дейінгі
қозылар аурады. Ал екі жастан асқан қой бұл дертке сирек шалдығады.
Малдың ценуроздан өлімі жылдың барлық айларында тіркеледі.
Цестодалардың жұмыртқасы сыртқы ортаның əсерлеріне өте төзімді.
Патогенезі. Ценуроз қоздырушысының мал денесіне тигізер ықпалы
балаңқұрт ащы ішек қабаттарын тесіп өткенінен-ақ байқалады. Ценур
орналасқан жер зақымданып қабынады. Біртіндеп өсіп жетілген көпіршік
түзіліп, ол орталық жүйке жүйесінің қызметін бұза бастайды. Бұл гельминтоз
өте зардапты дерт.
Иммунитет.
Ценурозда малдың жасына қарай иммунитет
қалыптасып, жекеленген иммунитет байқалады, жергілікті мал бұл ауруға
төзімді болып келеді.
Аурудың белгілері. Ценуроз қоздырушысы балаң құрттардың
орналасқан санына жəне оның ми бөлшегінен орын тепкеніне байланысты.
Сондықтанда кейбір клиникалық көріністеріне қарап-ақ мидың, немесе
жұлынның қайсысының тұстарына орналасқанын ажыратуға мүмкіншілік
туады. Ауру сырт белгілеріне қарай 4 сатыға бөлінеді.
Бірінші сатысы алты қармақты ұрықтың малдың ішегінен миына ауысу
кезеңі. Қой үркеді, шошынады, оқыс қимылдар танытады. Көзінің шыршық
қабықшалары қызарады. Кейбір кезде аурудың бірінші белгілері
байқалғаннан кейін 4-5 күнде қой өліп қалады. Екінші сатысы жануар
зақымданғаннан кейін 17-29 күн өткен соң басталады. Мал аз жусап, күйісті
шала қайтарады, денесі дірілдейді, тісін қайрайды, елеңдеп, жоқтан өзгеден
үркіп, дүрлігіп, кейде жатқан орнынан атып тұрып, құлақтарын қайшылап,
шошынған қалып танытады. Бұл кезең 2-7 күнге созылады. Үшінші сатысы
немесе екінші жасырын кезеңіндегі малдың күйі кəдімгідей жақсарады,
аталған клиникалық белгілер өзінен-өзі жойылып, білінбей кетеді.
Миқұрттың бұл сатысы 2-8 айға созылады. Төртінші сатысында ценуроздың
ерекше айқын белгілері анықтала түседі. Ауру асқынған кезде қойдың жүріп
келе жатып мелшие қалу, бағытсыз жүріп кетуі, отардан бөліне қашу, кілт
тоқтап артқа шегіну, оқтын-оқтын тұра қалып басын бір жағына қисайту,
көбіне бағытын жоғалтып, бір орнында айнала беру сияқты белгілері
байқалады. Міне осындай белгілеріне қарай халық бұл дертті айналма, тентек
деп атайды. Егер ценур жұлында өссе, малдың жүрісі өзгеріп тəлтіректейді,
ақырында артқы екі аяғын баса алмай, шойырылып жатып қалады, өте
арықтап, күйі қатты қашады. Негізінде ценурозға шалдыққан малдың
барлығы өлімге ұшырайды немесе амалсыз сойылады.
Диагноз. Малдың тірі кезінде ценурозды клиникалық белгілеріне қарап,
офтальмоскопия жəне аллергиялық тəсілдер арқылы анықтауға болады.
Қойдың бас сүйегін тексереді, себебі ол көпіршіктің қысымымен жұқарады.
Ми қорабын осы тұстан саусақпен сипап, басып немесе арнайы
перкуссиялық балғамен сүйектің үстінен тықылдату керек; балғаның дыбысы
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күңгірт естіледі, жануар қатты ауырсынады. Ірі қара жəне қой ценурозына
тері ішіне аллергиялық сынама (ҚазҒЗВИ) жəне ценурозға қарсы вакцина
(М.С. Сабаншиев, ҚазҰАУ) шығарылған.
Емі. Айналманы хирургиялық тəсілмен, яғни малдың басына операция
жасау арқылы ғана емдейді. Бұл əдіс аурудың сырт белгілерінің төртінші
сатысы кезінде, яғни құрттың мейлінше үлкейген шағында қолданылады.
Сақтандыру шаралары басқа ларвальды тениоздардағы сияқты
болады.
Тениоздармен күресу шаралары. Тениоздармен күресу принципі
қоздырушылардың биологиялық тізбегін үзуде болып табылады жəне олар
мына жағдайларға бағытталған:
1.
Ларвальды цестадоздармен ауыл шаруашылығы малының
зақымдануын болдырмауға бағытталған шаралар:
- иесіз, қаңғыбас иттермен күресу, оларды ұстау барлық тұрғылықты
мекендерде жүргізілуі тиіс;
- иттерді ұстау тəртібі: əрбір ауданда, жергілікті жағдайды ескере
отырып, шаруашылықтың жəне жеке тұлғалардың иттерді ұстау тəртібін
реттейтін нақты жоспар жасалынады; шаруашылыққа пайдалы барлық иттер
есепке алынады, оларға төлқұжат жəне арнайы нөмірленген белгі беріледі,
сонымен қатар арнаулы карточка жасалынады, оған жүргізілген
дегельминтизация туралы деректер жазылады;
- қой жəне сиыр өсіретін шаруашылықтарда 1-2 итті қалдырады немесе
шаруашылық жағдайы жақсы болса ит ұстаудың қажеттілігі де жоқ, олардан
арылғаны жөн. Шаруашылық басшылары иттерді тағамдармен жəне иттер
жануарлардың астауларынан азықтанбас үшін, оларды жеке ыдыстармен
қамтамасыз етеді;
- шаруашылыққа жаңа иттер, оларға дегельминтизация жүргізілгеннен
кейін жəне ветеринариялық рұқсат берілгеннен кейін əкелінеді,
ветеринариялық қызметтің рұқсатынсыз иттерді бір отардан екінші отарға
ауыстыруға болмайды;
жеке
азаматтардың
қарауындағы
иттерді,
шаруашылық
фермаларының аумағына, мал сойылатын орындарға, базарларға, жем
сақталатын орындарға жəне жануарларға азықтар дайындалатын орындарға
жіберуге қатаң түрде тиым салынады;
- эхинококоздан таза емес аудандардың, облыстардың, аймақтардың
шаруашылықтарындағы пайдалы, соның ішінде азықтарды қорғайтын жəне
тұрғындарға қарасты иттерді (аң аулайтындарды да), əрбір 3 ай сайын
диагностикалық
дегельминтизациялап
отыру
тиіс;
нəжістерінде
эхинококкоздың құрттары табылған жағдайда, оларды жекелейді жəне
дегельминтизация жүргізеді.
2. Иттерді дегельминтизациялау жоспарлы түрде жүргізіледі жəне
шаруашылықтағы
барлық
иттер
қамтылуы
тиіс,
өйткені
дегельминтизацияланбай қалып қашқан бір иттің өзі, инвазияның таралуына
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себепкер болады. Қазіргі кезде иттерді дегельминтизациялауға, тиімділігі əр
түрлі көптеген антигельминтиктер ұсынылған. Ареколин – ареко зəйтүн
ағашының (пальманың) дəнінен алынатын алколоид. Ареколинннің бромды
сутегісі қолданылады. Ол иіссіз, өте майда, шиыршықты ұнтақ, суда жақсы
ериді, емдік əсері күшті. Бұл дəріні итке 12-14 сағат ашықтырып, əр кг
салмағына 0,004-0,005 г есебінде береді. Препаратты шəй қасықпен тура
көмекейіне күшпен салады немесе нан болюсімен болмаса етке қосып
жегізеді. Феликсан – бұл дəріні иттің салмағына қарай: 15 кг-ға 0,4 г/кг, ал 15
кг-нан асса 0,2-0,3 г/кг береді. Дəріні берер алдында оны өте жұқа қағазға
орап нанға немесе қамырға қосып болюс жасайды. Дəріленген итті 5-6
сағаттан кейін тамақтандырады. Осы аралықта оның ішінен таспа құрттар
түсіп қалады. Сульфенді əр итке аштық мерзімін сақтамай 100 мг/кг есебінде
азықққа араластырып береді, емделген иттерден құрт 12-24 сағатта бөлініп
шығады. Аминоакрихинді 0,2 г/кг мөлшерінде екі дүркін береді. Оған
қосымша іш жүргізгіш дəрі тағайындалады, емдеу аралығы 10 күн. Иттерді
дəрілер алдында азықтандырмау керек. Цестодалар 3-5 сағаттан соң бөліне
бастайды. Фенесалды (девермин, верлитил, цестоцид т.т.) ит салмағының əр
кг-на 0,3 кг (300 мг) есебінен таңертеңгілікте аз ғана азыққа қосып береді
(салмағы 10 кг-нан аспайтын итке 5 г, салмағы 15-30 кг итке 10 г, ал салмағы
30 кг-нан асатынына 15 г). Празиквантел (дронцид) - жаңа антигельминтик,
таблетка түрінде өндіріледі. Дəріні əр итке 0,005 г/кг (5 мг) мөлшерінде
азыққа қосып немесе таблетканы күштеп жұтқызады.
Дəріленген иттер үш мəрте нəжіс шығарғанша байлаулы тұрады, ал
бақылау жүргізуге шамасы келмесе, оларды 12-14 сағат бойы босатпайды.
Иттерден шыққан құрттарды нəжісімен қоса бір орынға жинап өртеп, көміп
тастайды.
3. Ценурозды болдырмау үшін, мал отарын тексеруден өткізіп,
миқұрттың клиникалық белгілері байқалған малдар сойылады. Сойылған
немесе өлген малдың басын итке жегізбеу керек. Етке арнап сойылатын мал
қасапханада ветеринардың бақылауымен арнаулы жабдықталған жерде
бауыздалады да мұқият тексеруден өтеді. Эхинококк беріштерімен
зақымданған өкпе-бауыр, жылауығы бар шарбы-шажырқай, миқұрты бар бас,
көпіршіктерге толы басқа мүшелер итке мүлдем берілмейді, оларды өртеп
жібереді. Өлекселерді, залалданған ағзаларды бір жерге жинап, арнайы
пеште өртеп жібереді немесе Бекккери шұңқырына тастайды. Кейде өлген
малды ет-сүйек үгіндісін жасайтын зауыттарға апарып тапсырады. Аңшылар,
құсбегілер, асыранды аңдарды күтушілер, тері өндірушілер сақтық
шараларын қатаң түрде орындап отыруы керек.
14.5.Мониезиоздар
Мониезиоздар – Мониезиозы – Monieziоsis – жануарлардың ащы
ішегінде тоғышарлық тіршілік ететін Moniezia түрлерінің Anoplocephalidae
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тұқымдастығымен қоздыратын ұсақ жəне ірі қара малдың, бұғылардың,
түйелердің жəне көптеген жабайы күйіс қайыратындардың цестоздары. M.
expansa, M. Benedeni, M. Autumnal жиірек кездеседі.
Мониезиозбен негізінен 1,5-8 айлық қозы мен лақтар жəне 1 жылдық
бұзаулар ауырады. Əдетте, мониезиоз қозылар арасында (M. expansa)
эпизоотия түрінде өтеді; жас малдардың өлім көрсеткіші 80 %-ға жетуі
мүмкін. Ауырған мал баяу емделеді; дамуымен өсуі тежеледі; ет жəне жүн
өнімділігі төмендейді. Стробиласы ақ түсті, тығыз, мөлдір емес, ұзындығы 10
м-ге дейін жетеді. M. Benedeni стобиласы сары-ақ түсті, жартылай мөлдір,
ұзындығы 4 м-ге дейін жетеді, ал M. Autumnal стробиласы ақ түсті, тығыз,
мөлдір емес, ұзындығы 2,5 м-ге дейін жетеді.
Аралық иелері – орибатид (топырақты, сауытты) кенелері Scheloribates
туысының кенелері бұл ауруға сезімтал келеді.
Қоздырушылардың биологиясы. Ауруға шалдыққан жануарлар өз
нəжісінен сыртқы ортаға жұмыртқаларды жəне ішінде жұмыртқаларға толы
пісіп-жетілген буынтықтарды бөліп отырады. Жұмыртқа ішінде алты
ілмешегі бар онкосфера орналасқан. Жұмыртқаларды аралық иелер –
орибатидтер жұтып қояды. Кене ішінде жұмыртқадан онкосфера шығады,
асқорыту түтігі арқылы белсенді түрде дене қуысына өтіп, мониезиялардың

103 – сурет. Moniezia sp. даму сатысы
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балаң сатыларының ары қарай дамуы өтеді. Өсіп дамуына байланысты
балаңқұрттардың тұрпаты өзгеріп, олар сколексогенез сатысына өтеді.
Инвагинация процесі тоқталған соң балаңқұрт цистицеркоид түріне ауысады.
Жазда жəне күзде 16-20 оС температурасында мониезиялардың екі түрінің де
онкосфералары 65- 90 күн ішінде, күзде жəне қыста 95-114 күнде, ал 26 оСтық тұрақты температурада 51-52 күн ішінде қалыптасқан цистицеркоидқа
айналады. Гельминт өте жылдам өседі, бір тəулікте орта есеппен алғанда 8
см-ге дейін өсуі мүмкін. M. Benedeni қозылардың ішегінде 42-47 тəулік
ішінде, ал, M. Expansa – 38-40 тəуліктен кейін дамып-жетіледі: бұзауларда
мониезиялар 47-50 тəулік ішінде дамиды. Мониезиялардың тіршілік ету
ұзақтылығы 2-7 ай.
Індеттік деректер. Жануарларға жайылымдарда инвазиялық орибатид
кенелерін жұтқан кезде жұғады. Кейбір жерлерде кенелер өте көп кездеседі.
Қозылар мал тұрақтарында, тұрақты типтегі жайылымдарда мониезиозды
жұқтыруы мүмкін, бірінші жəне екінші жыл пайдаланған шөп егілген жерде
орибатид- кенелері мүлдем жоқ болады. Мал жаю сəуірдің екінші
жартысында басталатын Қазақстанның солтүстігінде мониезиоз белгілері
мамыр айының аяғында байқалады, ал Шығыс Қазақстанда мониезиоз мамыр
айында тіркеледі. Көктемде алғаш жайылымға шыққан қозылар, лақтар жəне
бұзаулар M. Expansa
жұқтырады, инвазияның интенсивтілігі мен
экстенсивтілігі 2-3 ай жоғары дəрежеде сақталады. Инвазияның
экстенсивтілігі қозыларда 70 %-ға, ал қойларда 40-60%-ға дейін жетеді. Одан
кейін ауру жойылып кетеді, бірақ тамыз айынан бастап жануарларға M.
Benedeni жұғады (күзгі мониезиоз). Бір жастан екі жасқа дейінгі төлдер жəне
жасы үлкенірек қойларға мониезиялар жыл бойы жұғады, маусымдық
динамикасы əлсіз байқалады. Ересек жануарлардың арасында көбінесе M.
Benedeni кездеседі.
Инвазияның берілу факторы сəтсіз жайылымдардан шабылған шөп
болуы мүмкін.
Патогенезі цестодалардың механикалық əсерімен сипатталады. Олар
ащы ішектің қабырғасына тітіркендіріп əсер етеді: пісіп-жетілген
мониезиялар бунақтарының ені 2-3 айлық қозылардың ащы ішегінің
диаметрімен бірдей, сондықтан да гельминттердің көптеп жиналуы ішектің
обтурациясы (ішек қуыстарының бітелуі) мен инвагинациясына (ішектің
тарылуына), ас қорыту жолдарының моторикасының жəне сорылу процесінің
бұзылуына əкеліп соқтырады. Мониезиялардың экто- жəне эндотоксиндері
организмге аллергиялық жəне уытты əсер етіп, əр түрлі ұлпалар мен
ағзаларда қабыну жəне дегенеративті процестерді туындатады. Сонымен
қатар, мониезиялар иесінен тіршілікке керекті қоректік заттарды, əсіресе
стробиланың өсуіне қажетті белоктарды, көмірсуларды жəне витаминдерді
алуымен бірге химустың құрамын өзгертіп, оның сіңімділігін төмендетеді,
нəтижесінде малдар тез арықтап əлсіреп кетеді
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Иммунитет. Қойлар мониезиозында жасына байланысты иммунитет
болады.
Аурудың белгілері инвазияның интенсивтілігіне, жануарлардың жасына
жəне жалпы физиологиялық жағдайына байланысты болады. Қойларда
алдымен əлсіздік, арықтау жəне отардан қалып қоюы байқалады. Нəжістері
жұмсарып, кейін іштері өтеді: олардың ішінде көп мөлшерде кілегейлі зат
болады, көптеген жағадайларда мониезиялардың буылтықтары табылады. 1015 күннен кейін бунақтар бөліне бастаған кезде клиникалық белгілер айқын
көріне бастайды. Кейде айқын жүйкелік жағдайлар кездеседі. Аурудың əр
қилы өтуі кейбір инфекциялық жəне инвазиялық ауруларды, əсіресе
ценурозды туындатуы мүмкін. Ауру қозылар арықтап, өсуі тежеліп, əлсіреп,
жүрісі өзгеріп, тырысып бүрісуі байқалады. Кейбір жағдайларда ішектердің
цестодаларының шамадан тыс көп жиналып бітелуінен немесе интоксикадан
өледі.
Емі. Гексахлорды – ішке 15-20 мг/кг мөлшерде, сульфенді – ішке 30100 мг/кг мөлшерде, фенасалды - ішке 100-250 мг/кг мөлшерде,
трихлорофенді – ішке 1-2 г бір бас қозыға, аминокрихинді - ішке 200-300
мг/кг мөлшерде, феликсанды – ішке, ашықтырып 400 мг/кг мөлшерде,
альбендазол – 7,5-10 мг/кг, камбендазолды – 20 мг/кг, мебендазол – 8-20
мг/кг жəне тағы басқаларды қолданады.
Сақтандыру шаралары. Мониезиоздан сау емес шаруашылықтарда
жайылымдық сақтандыру шараларымен қатар (төлдерді енесінен айырып,
бөлек ұстап өсіру, қора, қора-лагерьде, қора-аулада төлдерді ұстау), мекендік
жағдайларды
ескере
отырып,
арнайы
шаралар
(сақтандыру
дегельминтизациясы жəне химиопрофилактика) орындалуы қажет. Сонымен
қатар жасанды жайылымдар мен жыртылған жерлерді қолдану ұсынылады.
Мониезиоздарда сақтандыру шараларының ең тиімді тəсілдерінің бірі
преимагиналды дегельминтизация болып есептеледі. Оны малдың жасына
қарай топтастырып дифференциалдық түрде жүргізеді: бір айдан жас
төлдерге дегельминтизация жасамайды.
Бақылау сұрақтары:
Цестодоздар.
Цестодтардың морфологиясы ерекшеліктері.
Цестодтардың тек тармаңғына жіктелуі.
Ірі қара цистицеркозының қоздырушысы.
Қоздырушысының биологиясы.
Ірі қара цистицеркозының індеттік деректері.
Ірі қара цистицеркозының клиникалық белгілері.
Ірі қара цистицеркозы емі.
Ірі қара малдарын цистицеркоздан сақтандыру шаралары.
Шошқа цистицеркозы
Қоздырушысының биологиясы.
Шошқа цистицеркозының індеттік деректері.
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Шошқа цистицеркозының клиникалық белгілері.
Шошқаларды цистицеркоздан сақтандыру.
Эхикоккоз
Эхинококкоз қоздырушысы.
Қоздырушысының биологиясы.
Эхинококкоздың індеттік деректері.
Эхинококкоздың патогенезі.
Эхинококкоз клиникалық белгілері.
Эхинококкозды емі жəне одан сақтандыру шаралары.
Ценуроз.
Қой ценурозы қоздырушысы.
Қоздырушысының биологиясы.
Қой ценурозының індеттік деректері.
Қой ценурозы патогенезі.
Қой ценурозының клиникалық белгілері.
Қой ценурозының диагностикасы.
Қой ценурозынан сақтандыру жəне онымен күресу шаралары.
Мониезиоздар.
Мониезиоздың қоздырушысының биологиясы.
Мониезиоздың індеттік деректері.
Мониезиоздың патогенезі.
Мониезиоздың клиникалық белгілері.
Мониезиоздың емі.
Мониезиоздардан сақтандыру шаралары.
15. Нематодоздар
Нематодалар – Нематоды, – жұмыр құрттар класына жататын
нематода (Nematoda) гельминттері қоздыратын ауру. Бұл ветеринариялық
гельминтологиядағы ең үлкен гельминттер тобын құрайды.
Нематодалардың
анатомиялық-морфологиялық
сипаттамасы.
Нематодалардың дене бітімі ұзынша, созылыңқы жіп немесе ұршық тəрізді,
ұштарына қарай басым көпшілігі сүйірлеу, көлденеңінен қиып көргенде
жұмыр келеді. Олардың тұрқы 1 мм-ден 1 м-ге дейін жетеді. Құрттардың түсі
ақ, ақшыл сары, ақсұр. Денесі сыртынан көбінесе жылтыр қабықшамен
(кутикуламен) қапталған, оның астында осы қабықшаны жаңғыртып тұратын
субкультикулярлы бір қабатты торшалар орналасады. Одан кейін бірыңғай
бұлшық еті орын алады. Олардың бəрі жиылып паразиттің тері-етқапшығын
құрайды. Гельминттің екі ұшы тұйықталып біткен түтік сияқты, оның
сыртын тері-ет қаптайды, ішкі жағында дене қуысы болады. Онда түрлі
жүйелер мен мүшелер орналасады.
Ас қорыту жүйесі алдыңғы ұшындағы ауыздан басталады, оның
айналасында бірнеше ерін болуы ықтимал, ал ішінде аумағы əртүрлі ауыз
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қуысы (капсуласы), мұның түбінде тістер орналасуы ықтимал. Ас ауыздан
өңеш арқылы жіңішке тік түтікшеге, яғни ішекке келіп түседі. Өңештің
құрылысы əр түрлі нематодаларда өзгеше қалыптасқан. Ас қалдығы құрт
денесінің құйрық ұшында болатын артқы тесігінен сыртқа шығады. Еркек
паразиттің артқы тесігі оның клоакасынан ашылады. Несеп шығару жүйесі
нематоданың соңғы жағын ала басталатын екі түтіктен құралған, олар бірігіп
дененің əр тұсынан (түрлеріне байланысты) ашылады.
Жүйке жүйесі өңешті қоршап тұратын түйіннен басталады да
талшықтары жан-жаққа таралады.
Жыныс мүшелері ақ жіп секілді созылмалы ирек түтіктерден тұрады.
Жұмыр құрттар бөлек, дара жыныстылар болып келеді. Еркектік жыныс
ағзалары тақ болады, ол жалғыз еннен, онымен жалғасып жататын екі
түтігінен тұрады, оның тесігі клоакадан шығады. Ал клоаканың маңында
түрі, түсі, тұрқы əртүрлі келетін бір немесе екі шағылысу мүшесі спикулалар
орналасады, кейбіреуінде спикулалар мүлдем болмайды. Ұрғашылық жыныс
мүшелері жұп келеді, ирелеңдеген екі тұқымдықтан бастау алып, олар ары
қарай екі тұқымдық түтігі екі жатырға айналады. Қос жатырдың екі бөлігі
қосылып қынап пайда болады, оның ұшы жыныс тетігі бəтекпен аяқталады.
Немтодалардың биологиялық өсуі əртүрлі болып ерекшелінеді. Жұмыр
құрттардың көпшілігі геогельминттер, яғни ешқандай аралық иесіз өсіп
көбейеді, ал кейбіреулері биогельминттерге жатады. Нематодалар жұмыртқа
салу арқылы дамып жетіледі, бірақ олардың арасында тірі туатындар да бар.
Нематодалардың көбісі дара жыныстылар. Олардың ұрғашылары түрлеріне
қарай жыныс тесігі арқылы жұмыртқа салады немесе балаң құрттарын туады.
Осы қасиеттеріне қарап олар жұмыртқа салғыштар жəне тірідей туатындар
деп жіктеледі. Жұмыртқа салғыш жұмыр құрттардың жұмыртқасы əртүрлі
жетілу сатыларында сыртқы ортаға шығады. Жұмыр құрт жұмыртқалары
немесе балаң құрттары сыртқы ортаға иесінің нəжісі немесе зəрі арқылы
шығады. Одан əрі балаң құрт жұмыртқадан шығып дамиды немесе жұмыртқа
ішінде дамып инвазиялық сатысына жетеді. Нематодалардың балаң құрттары
өзінің инвазиялық сатысына екі рет түлеп жетіледі. Геогельминттердің балаң
құрттары сыртқы ортада түлейді, ал биогельминттердің балаң құрттары
аралық ие организмінде жетіледі.
Нематодалардың аралық иесі омыртқасыз жəне омыртқалы жануарлар
болуы мүмкін. Биогельминттерге филяриата, спирурата, диоктофимата тек
тармағындағы жұмыр құрттар жатады. Трихоцефалята, стронгилята жəне
оксиурата тек тармағындағы гельминттердің тек кейбіреулері ғана аралық ие
арқылы дамиды. Инвазиялық сатыға дейін нематод балаң құрттары өз
бетінше күн көреді, өсімдіктер бетінде қозғалады. Нематодалардың балаң
құрттары аралық иесінен ақтық иесінің денесіне енгеннен кейін күрделі
миграциялық қозғалыстарға душар болады. Ақтық иелері, яғни үй
жануарлары құрттың инвазиялық сатыдағы жұмыртқалары мен балаң
құрттарын жем-шөп, су арқылы жұқтырады.
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Бионематодалар аралық иелері (буынаяқтылардың, шаян тəрізділердің,
ұлулардың кейбір түрлері) арқылы дамып жетіледі, олардың арасында
өздеріне тəн өсіп-өнуінде өзгешеліктері бар.
Нематодтардың жіктелуі. Жұмыр құрттар тобы сегіз тек
тармақтарынан құралған: Ascaridata, Strongylata, Oxyurata, Spirurata,
Trichocephalata, Filariata, Rhiabditata жəне Dioctophymata. Бұлардың əр
қайсысының өздеріне тəн морфологиялық жəне биологиялық ерекшеліктері
бар.
15.1. Жылқы оксиурозы (бөген)
Жылқы оксиурозы – Оксиурозы лошадей - Oxyuridоsis equi, жылқының
тоқ ішегінде тоғышарлық ететін Oxyuridae тұқымдасына жататын Oxyuris
equi нематода қоздыратын ауру. Ас қорыту жүйесін зақымдайды жəне
құйрық түбінің қышымасын тудырады. Оксиурозбен жылқылардан басқа
тақтұяқтылар – есектер, қашырлар, зебрлер ауырады. Оксиуроз барлық
жерлерде тараған.
Қоздырушысы. Oxyuris equi ішқұрты еркегінің тұрқы 6-15 мм. Ауыз
тесігі алты бұрышты, өңешінің арт жағы торсиған болып келеді. Құйрық
жағы доғал, оның маңайындағы сыртқы қабығы жарғақша болып бітеді, ол
бірнеше бүртіктерімен шегенделіп тұрады. Сыңар жəне ұзынша келген
спикуласы бар. Ұрғашысының тұрқы 18 мм оның бас жағы жуан, қысқа, ал
құйрық жағы ұзын жəне жіңішке болады.
Қоздырушының биологиясы. Құрт аралық ие қатынассыз өсіп-өнеді.
Ұрықтандырғаннан соң іш құрттың еркектері жойылады, ал ұрғашыларында
жұмыртқалар түзіледі. Жұмыртқаға толы ұрғашылары жылқының қиымен
ілесіп тік ішек арқылы сыртқы ортаға шығады, ал кейбіреулерінің ішектен
басы ғана шығады, артқы тесік айналасына жұмыртқаларын салады. Жылқы
құйрығының астында ішінде жұмыртқалары бар желім тəрізді кілегейлі
қоңыр зат тері қатпарларына жабысып тұрады. Құйрық асты мен артқы тесік
маңында жұмыртқалардың ішіндегі балаң құрттың өсіп-өнуіне қолайлы
жағдайдың бəрі бар. Атап айтқанда, ылғалдылық пен керекті жылылық, яғни
2-3 күн ішінде жұмыртқаларда балапан құрттар өседі де, олар инвазиялық
дəрежеге жетіледі. Артқы тесік төңірегіндегі тері қатпарлары кепкеннен соң,
мал құйрығын қозғағанда, ішінде өсіп жетілген балаң құрттары бар
жұмыртқалар сыртқы ортаға түсіп, ат қоранаң қабырғасын, оттықтарды,
төсінішті, шөпті жəне басқаларды ластайды. Мал оксиуроз ауруына осындай
зарарлы жұмыртқалармен ластанған жем-су арқылы шалдығады. Мал
ішегінде жұмыртқадан щыққан балапан құрттар 3-4 аптадан кейін ересек
құртқа айналады.
Індеттік деректер. Оксиурозбен көбінесе бір жасқа дейінгі төл
(құлын, жабағы) жəне кəрі жылқы ауырады. Ылас, ылғалды ат қоралар,
құнарсыз азық оксиуроз дертінің таралуына себепкер болады. Бөген
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Қазақстанның барлық аймақтарында, əсіресе атқорадағы жылқы арасында
жиі кездеседі. Көбінесе қазан айынан бастап, келесі мамыр айына дейін жас
малдың арасында 40 %-ға дейін оксиуроз кездеседі.
Патогенез. Тоқ ішекте көптеп жиналған оксиуристер ішектің кілегей
қабығын зақымдайды, уытын шығарады. Артқы тесік маңындағы
қатпарларға шыққан іш құрттың ұрғашылары теріні қышытады. Үнемі
қасына бергендіктен, құйрық түбіндегі жүні жəне құйрық қылы түсіп қалады
да, құйымшағы қызыл шақа болып тақырланады.
Аурудың белгілері. Бөген ауруына шалдыққан жылқының үнемі арт
жағымен астау, науаларға, қора қабырғаларына қасынудан жүні жəне құйрық
қылдары түсіп қалады. Құйрық түбіндегі жүні үрпиіп, ал құйрығы қысқа
болып шолтиып тұрады. Бөген ауруының құрты жұққан жылқы арықтайды,
ас қорыту ағзаларының қызметі бұзылады.
Диагноз. Гельминтозды анықтауда індеттік деректер мен аурудың
клиникалық белгілеріне сүйенеді жəне артқы тесік, құйрық түбінен алынған
қырындыны зерттеу арқылы диагнозын дəлелдейді.
Емі. Бөген ауруына қарсы мебендазолды - ішке 6-8 мг/кг мөлшерде,
тиабензадолды - ішке 100 мг/кг мөлшерде, фенбендазолды - ішке 7,5-10
мг/кг, фебантелді - ішке 6-50 мг/кг, пирантелді - ішке 25 мг/кг, пиперазинді ішке 100 мг/кг, ивермектинді - ішке 0,2 мг/кг мөлшерінде қолданады.
Сақтандыру шаралары. Бөген ауруы кездесетін шаруашылықтарда
жылқыны əрбір 1-1,5 айдан соң пиперазинмен дегельминтизациялайды.
Аурудың клиникалық белгілері айқын білінген жылқыларды бөлек оқшаулап,
оларға ем шараларын қолданады. Сонымен қатар, олардан инвазиялы
жұмыртқалар қоршаған ортаға таралып кетпес үшін артқы тесік маңын,
құйрық түбін зарарсыздандырғыш ерітінділерге шыланған мақтамен күніне 1
рет сүртіп отыру жақсы нəтиже береді. Əрбір 6 апта сайын дерт шыққан
қорадағы жылқының барлығын овоскопия əдісімен (артқы тесік маңынан
қырынды алу) зерттеп отыру шарт. Қораның іші мен құрал-аспаптарды
жақсылап тазартып, ыстық сумен зарарсыздандырады.
15.2.Шошқа аскаридозы
Шошқа аскаридозы – Аскаридоз свиней - Ascaridоsis suum, шошқа
аскаридозы ауруын Ascaridae тұқымдасына, Ascaridata тек тармақтарына
жататын Ascaris suum нематодасы туындатады, балаң жəне жетілген құрт
шошқаның (қабанның) ащы ішегін мекендейді, ал балапан құрттары ішкі
ағзаларын (лимфатикалық бездер, өкпе, бауыр) зақымдайды, аллергиялық
түрдегі патологиялық өзгерістер туындайды: өкпеде эозинофильді
инфильтраттар, бронхопневмония (өкпенің қабынуы) мен плевриттер
байқалады, тыныс алу жəне бұзылады.
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Аскаридозға емшектегі жəне 6-7 жасқа дейінгі торайлар жиірек бейім
келеді. Ересек шошқа бірен-саран ғана ауырады, бірақ олар паразиттерді
алып жүрушілер болып саналады.
Қоздырушысы. Нематода ірі, түсі ақшыл, бас жағы үш ерінмен
жабдықталған. Еркегінің ұзындығы – 10,5-22 см, ұрғашысының тұрқы 23-30
см-ге жетеді.
Қоздырушының биологиясы. Құрт аралық иенің қатысуынсыз өсіпөнеді. Жетілген аскариданың ұрғашылары хайуанның ащы ішегінде
жұмыртқасын қалдырады (бір аскарида тəулігіне 200 мыңға дейін жұмыртқа
салады). Құрттың жұмыртқалары хайуан нəжісімен бірге қоршаған ортаға
таралады. Жұмыртқа ішінде ауа райының қолайлы жағдайына қарай (20-30
о
С жылылықта жəне жеткілікті ылғалдылықта) 2-3 апта аралығында
инвазиялық, яғни жұқпалы сатысына жеткен балаң құрт пайда болады.
Ішекте жұмыртқалардан балаң құрттар босап шығып, аталған ағзаның
(ворсинкалар) арасына еніп, қан тамырлары арқылы бауырға, одан жүрекке,
Шошқаға аскарид жұмыртқаларымен залалданған жем-су арқылы жұғады. ең
соңында өкпеге түседі. Өкпенің қан тамырлары арқылы альвеолаларға өтіп,
ары қарай жылжып ауа тамырлары жəне кеңірдек қуысына ауысады. Одан əрі
тыныс жолдарындағы кілегейлі сұйықпен ілесіп көмекейге жетеді. Хайуан
жөтелген кезде ауызға келген балаң құрттарды сілекеймен бірге қайта
жұтады. Олар хайуан ішегінде 1,5-2,5 ай шамасында ересек құртқа айналады.
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Індеттік деректер. Шошқа аскаридозы барлық жерлерде кездеседі.
Гельминтоздың жұмыртқасын таратушы болып аскарида құртымен
зарарланған сақа доңыздар есептеледі. Əсіресе шошқа қорасы айналасында
үйген нəжістен аскарида тез жұғады. Денесінде құрты бар мегежіндер күніне
нəжіспен бірге аскарида жұмыртқаларын сыртқы ортаға шашып таратады.
Олармен жем-су ластанады. Құрт жұмыртқалары малдың, адамның аяғымен,
шыбындармен жəне шаң-тозаңмен суға, азыққа түсуі мүмкін. Өнеркəсіп
кешендеріндегі шошқаларға нематода сырттан əкелінген жауын құртымен де
жұғуы мүмкін.
Патогенез. Даму кездерінде аскарида балаң құрттары торайлардың
ащы ішек, сөл бездері, бауыр, кеңірдек жəне өкпелерін аралап бактерия мен
вирустарға жол ашады. Осының салдарынан ауруға шалдыққан торайлар
түрлі дерттерге ұшырайды. Аллергия, бронхопневмония, тыныс алу, ас
қорыту жүйелері қызметтерінің бұзылуы, кейде ішек қуысы гельминттерімен
бітеліп немесе оның қабатының тесілуі сияқты патология байқалады.
Иммунитет. Шошқаларда аскаридозға жүре пайда болған имммунитет
қалыптасады, сондықтан да жасына қарай осы гельминтозға бейімділігі
бəсеңдейді.
Аурудың белгілері. Аурудың бастапқы кезеңі аскаридоздық
пневмониямен сипатталады, торайдың дене қызуы 41,5 оС-қа көтеріледі, дем
алуы қиындап, мазасыздана бастайды, жөтел пайда болады. Мұндай жағдай
1-2 аптаға созылады. Жас торайлар құсады, олардың іші өтіп, жиі ентігеді,
сілекейі ағып, көбінесе жатып қалады. Ішегіне көптеген нематодалар толса
түйнеу белгісі білінеді, торайлар кенеттен шыңғырып құлап түсіп, 1-2 мин
жатып қалады. Аяқтары дірілдеп, қалтырайды. Аллергияның салдарынан
торайлардың денесінде дақтар, бөртулер, папулалар байқалуы мүмкін.
Торайлар нашар жетіледі, қатты азады. Ересек шошқаларда айтарлықтай
клиникалық белгілер байқалмайды.
Диагноз. Аскоридозды анықтауда індеттік деректерді жəне сыртқы
белгілерін ескереді. Сонымен қатар шошқа нəжісін Щербович, Дарлинг
қалқыту əдістерінің бірімен тексеріп, аскарида жұмыртқаларын іздестіреді
немесе дегельминтизация жүргізеді. Сойылған шошқаның ащы ішегінен
нематодалар табылуы шарт. Сонымен бірге доңыздың өкпе-бауырын
майдалап турап Бермен əдісі көмегімен балаң құрттар іздестіріледі.
Емі. Шошқаларды дегельминтизациялау үшін: мебендазол - 20 мг/кг,
оксибендазол – 10-15 мг/кг, фенбендазол - 10-15 мг/кг, левамазол - ішке 7,5
мг/кг, пиперазин – 300 мг/кг (15 г– ға дейін), ивермектин - ішке 0,3 мг/кг,
гигромицин Б - примикс түрінде, жемнің тоннасына 8-12 г, кремнефторлы
натрий – жемнің тоннасына 1,5-2,5 кг мөлшерінде 3 тəулік бойы азыққа
қосып береді.
Сақтандыру шаралары. Аскаридоз жылда тіркеліп тұратын
шаруашылықтарда
шошқалар
міндетті
түрде
сақтық
дегельминтизациялаудан өтуге тиіс, тиімді антигельминтиктерді мейлінше
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азыққа қосып берген жөн. Торайларға сəуірден бастап желтоқсанға дейін
келесі үлгі бойынша: бірінші рет 35-40 күндік торайларды, екінші рет – 50-55
күндік, үшінші рет – 60 күндік торайларды дегельминтизациялайды.
Желтоқсаннан бастап сəуірге дейін басқа үлгі бойынша: бірінші рет 50-55
күндік, екінші рет – 90 күндік торайларды дегельминтизациялайды. Қоражай, серуен алаңдары, оттықтарды үзбей деинвазияландырады. Ол үшін
оларды 3-5 % ыстық сілті ертіндісімен, 10-20 % жаңа сөндірілген əк
қосындысымен, 10 % ыстық ксилонафт эмульсиясымен, 10 % лидолмен, 4-5
% карбол қышқылымен, жуып-шаяды. Шошқа нəжісі көң сақтайтын жерге
тасылып, биотермиялық əдіспен зарарсыздандырылады. Торайларды жəне
шошқаларды құнарлы азықтармен қамтамасыздандыру жəне оларды бағыпұстау жағдайын жақсарту сақтандыру шараларында маңызды орын алады.
15.3. Жылқы параскаридозы
Параскаридоз – Параскаридозы – Parascaridоsis
– жануардың ащы
ішегінде тоғышарлық тіршілік ететін Ascaridae тұқымдасына жататын
Parascaris equorum нематодасымен туындайтын тақ тұяқтылардың: жылқы,
есек жəне қашырдың ауруы.
Қоздырушысы. Нематод ақ түсті, қатты ирелеңденген денелі болып
келеді, еркегінің ұзындығы 15-28 см, ұрғашылары – 37-40 см-ге жетеді.
Аналығының құйрығы ішіне қарай қайырылып орналасады, ал жыныс тесігі
бас жағына жақын жерден ашылады. Жетілмеген жұмыртқалардың көлемі
үлкен (0,08-0,1 мм х 0,07-0,09 мм) сақинадай дөңгелек болып келеді.
Қоздырушының биологиясы. Өсіп-жетілуі тікелей аскаридалардыкіндей
тəрізді. Жұмыртқалары жылқы нəжісімен сыртқы ортаға тарап, қолайлы
жағдай болған кезде 10-30 күн аралығында балаң құрттар өніп, жұқпалы
сатысына жетеді. Жылқыға зарарлы жұмыртқалар азықпен немесе су арқылы
жұғады. Жылан құрттың жылқы денесіндегі əрі қарай өсіп-өнуі шошқа
аскаридасының дамуымен бірдей. Құрттың орта есеппен толық жетілуіне 22,5 ай керек. Олар ішекте 1 жылға жуық, кейде одан көп мерзім тіршілік
етеді.
Індеттік деректер. Параскаридозбен көбінесе құлын, жабағы, тай,
құнан жəне дөнен ауырады. Кейде 1 жасқа толмаған жабағылар жаппай
дертке шалдығады. Əсіресе күтімі жеткіліксіз құлындардың ішінде
параскаридоз жиі кездеседі. Жазғытұрым туған құлындарда, ауру тамызқыркүйек айларында байқалса, қыста туғандарында мамыр-маусымда пайда
болады. Сақа мал гельминтозға төзімді келеді, бірақ олар жыланқұртты ұзақ
сақтап, қоршаған ортаны үнемі ластап отырады. Жылан құрт ересек
жылқыларда да кездеседі, олардың 46-50 % – ға дейінгілері осы жұмыр
құртпен зақымдануы мүмкін. Жылқы гельминт жұмыртқаларын топырақ
араласқан шөп пен оттықтағы қалдық жемді жеп жұқтырады. Сыртқы
қоршаған ортаға нəжістерімен параскарида жұмыртқаларын бөліп отыратын
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ауру малдар инвазияның көзі болып табылады, сонымен қатар ластанған
науа, күрек, айыр жəне басқа құралдар да аумақты залалдайды.
Параскаридозбен залалдануға атқораларда жəне жайылымда мамырқыркүйек айларында қолайлы жағдай туындайды. Сондықтан да жылқы
параскаридозының экстенсивтілігі мамыр айында жоғарылайды, ал қыркүйек
– қазан айлырында көтеріліп, қаңтар мен ақпан айларына дейін жоғары
дəрежеде сақталады.
Аурудың белгілері əр түрлі болады. Дерттің ауыр-жеңілдігі паразиттің
аз-көптігіне, малдың жасына жəне инвазияның интенсивтілігіне байланысты.
Сақа жануарлар паразитті алып жүрушілер болғандықтан, оларда ауру
белгілері көмескі, білінбей өтеді. Клиникалық көріністер 5 айдан 1 жасқа
дейінгі құлындарда айқындала түседі. Малдың көзге көрінетін кілегей
қабықтары бозарады, оның біресе іші өтіп немесе қатады. Аурудың алғашқы
кезінде құлын екі аптадай жөтеледі, өйткені балаңқұрттар өкпені шарлап,
оны қабындырып бронхопневмонияға шалдықтырады. Танаудан кілегейлі
шырын ағып, демалысы жиілейді. Бұл құбылыстар жануар ауруға
шалдыққаннан кейін, 9-16-шы күндері байқалады жəне 4-7 күнге созылып,
бірте-бірте жойылады. Құрттар ішекке түскенде, онда энтерит пайда болады.
Соның əсерінен құлын-тайдың қарны қампиып кетелі. Құлын бірте-бірте
арықтап, бойы өспей қалады. Жүйке жүйесі зақымданып, бұлшық еттері
тырысып, артқы аяқтырының жансызданып қалуы мүмкін.
Диагноз. Малдың тірі кезінде нəжісін Фюллеборн əдісімен қалқыту
арқылы тексереді. Кейбір кезде параскаридтер нəжісімен бірге бөлінеді, бұл
гельминттердің бөлінуін диагностикалық дегельминтизациялау арқылы
жүргізеді. Өлексенің ішегінен көптеген жұмыр құрттар табылуы шарт.
Емі. Жылқы параскаридозын емдеуге мебендазол - ішке 6-8 мг/кг,
тиабендазол – ішке 100 мг/кг, фенбендазол (панакур) – 7,5-10 мг/кг, фебентал
– 6-50 мг/кг мөлшерде, пиперазин – ішке, ашықтырудан кейін 40-50 мг/кг,
ивермектин- ішке 0,2 мг/кг мөлшерде, морантел – 10 мг/кг қолданылады.
Сақтандыру шаралары. Параскаридоздан таза емес жылқы
шаруашылықтарында міндетті түрде сақтық дегельминтизациясын мына
мерзімдерде: жас туған құлындарға бірінші рет – тамызда, екінші рет
енелерінен айырғанда; тай-құнан жəне сақа малға наурыз-сəуірде жəне қазанқарашада жүргізеді. Жылқы табынын оқтын-оқтын (тоқсан сайын)
ветеринариялық тексеруден өткізіп отырады. Жылқы табынындағы еметін
құлындарды 3 айлығынан бастап ай сайын топтастырып, 2 күн бойы суланған
жеммен 10 г мөлшерінде пиперазин береді. Тамыз айынан бастап, жылдың
соңына дейін мөлшерін 15 г-ға жоғарылатады, бұл препаратты əрбір 2-3 ай
сайын 2 күн қатарынан береді. Ипподромдағы жылқыларды əрбір 2-3 ай
сайын пиперазинмен дегельминтизациялайды. Малдың тезегі дер кезінде
жиналып-теріліп, биотермиялық жолмен зарасыздандырылады. Қора-жай,
оттық-науалар, сайман-құралдар деинвазиядан өткізілуі тиіс. Жайлауда
жайылым бөліктерін əрбір 15 күнде алмастырған жөн. Залалсыз өріске жаюға
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алдымен құлынды биелер жіберіледі. Шаруашылыққа басқа жақтан əкелінген
жылқының барлығы тексеруден өтіп, егер қажет болса олар да емделеді.
Аурудан сау емес шаруашылықта дегельминтизациядан басқа
шараларды шошқа аскаридозындағыдай жүргізеді.
15.4. Тауық аскаридозы
Тауық аскаридозы – Аскаридоз кур Ascaridоsis galli, тауық
аскаридозын Ascarididae тұқымдасына жататын Ascaridia galli нематодасы
туындатады. Аскаридоз тауықтың ең көп тараған гельминтоздарының бірі.
Бұл ішқұрт ауруы құс өсіруші шаруашылықтарға балапандардың өсуінің
тежелуі, оның өлімге ұшырауы, тауық жұмыртқасының кемуі арқылы үлкен
зиян келтіреді. Тауықтардан басқа аскаридалар күрке жəне мысыр
тауықтарын, қырғауылды да жиі зақымдайды.
Қоздырушысы. Еркегінің ұзындығы – 26-70 мм, ұрғашыныкі – 65-110
мм болып келеді. Еркегінің екі тең спикуласы бар, ал оның құйрығының
шеткі бөлігінде бірнеше сезімтал бүртіктер (емізікше) орналасқан, ал
клоаканың алдында – етті жабысқақ (емізік) жайғасқан. Ұрғашысының
жыныс тегі денесінің алдыңғы жағынан ашылады. Жұмыртқасы сопақша
келген, оның көлемі 0,04-0,05 мм –ге жетеді.
Қоздырушының биологиясы. Өсіп-өнуі тікелей жолмен жүреді.
Алғашында ұрғашысы сыртқы ортаға жетілмеген жұмыртқалар бөліп
шығарады, қолайлы жағдайда 15-20 күн аралығында олардың ішінде
жетілген балаң құрттар өсіп жетіледі. Тауық тұқымдас құстар денесіне
балаңқұртты жұмыртқалар жем-су арқылы енеді немесе жауын құрттарын
жеп залалданады (олардың кейбіреулері аскаридиялардың қорлық иесі болып
табылады). Инвазиялық жұмыртқалар тауықтың асқазанында жарылады,
олардан балаң құрттар шығып ішек бойымен жылжып отырып, он екі елі
ішектің қабығына еніп, сол жерде 9-10 күндей күнелтеді. Одан əрі олар
кілегей қабыққа терең бойлап 18 күн дамиды. Дамыған жас аскаридалар ішек
қуысына қайта шығып, ересек құртқа айналады. Аскаридияның толық даму
айналымы тауықтың зақымданған уақытынан, оның денесіндегі өсіп-жетілу
кезеңдерін қосқанда 28-56 күн аралығында өтеді. Тауық ішегінде бұл
нематода 9-14 ай бойы тіршілік етеді (орта есеппен 1 жыл).
Індеттік деректер. Аскаридозбен көбінесе жас балапандар 8-10
айлығында ауырады. Ал ересек тауықтар негізінен жылан құрт сақтаушы,
таратушы болып табылады. Аскаридияға орыстың ақ тауық тұқымдары
төзімсіз, ал родайленд туысы төзімдірек келеді. Құстың балапандары қыстап
шыққан нематода жұмыртқалары арқылы зақымдануы мүмкін. Бұл
гельминттер өте өсімтал. Өмір сүру барысында құрттың бір ұрғашысы 50
мыңға
жуық
жұмыртқаға
дейін
бөліп
шығарады.
Аскаридоз
қоздырушысының негізгі ошақтары - құс қоралары, аула маңы, яғни
саңғырықтың жинақталған орындары. Ылғалдылығы жеткілікті, көлеңкелі,
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шөбі қалың, бұталы жерлерде құс көп жəне жиі зарарланады. Ашық алаңдар
мен күн сəулесі түсетін жерлерде паразит жұмыртқалары тез жойылады.
Құстар жыл мезгілінің кез келген кезеңінде дертке шалдығуы мүмкін,
дегенмен де ылғалы мол жылдары ауру кеңінен тарайды. Торларда өсірілетін
құстардың аскаридозбен залалдануы мүмкін емес.
Иммунитет. Аскаридозбен ауырып жазылған құстарда, осы
гельминттің түріне жүре пайда болған иммунитет қалыптасады. Оның
рационында құнарсыз азық болса, витамин А болмаған кезде, аскаридозға
құстың төзімділігі төмендейді.
Аурудың белгілері құс құрттың жұмыртқаларын жұқтырып залалданған
соң 7-10 күннен кейін ғана анықтала бастайды. Ауру тауықтардың жұмыртқа
салуы кеміп, олар азып-тозады. Кілегейлі қабықтарының жəне айдарының
бозарғаны білінеді, көп қимылдамай, қанаттары салбыраған күйінде жай
отырады. Сонымен қатар, іштің өтуі немесе қатуы байқалады. Тұмсық
тесіктерінен шырыш ағып тұрады.
Диагноз. Тауық аскаридозын құстың тірі кезінде оның сырт белгілерін
ескере отырып, Фюллеборн немесе Дарлинг гельминтоовоскопиялық
əдістерімен саңғырықтан құрт жұмыртқаларын тауып анықтайды. Аскаридия
жұмыртқасын гетеракистікінен айыра білу қажет, кейінгінің жұмыртқасы өте
ұсақ жəне сəл созылыңқы келеді. Аскаридоздан өлген құстың ішегінен
нематодалар табылады.
Емі. Тауық аскаридозын емдеуге мебендазол – 40 мг/кг, фенбендазол 10-40 мг/кг, фторбендазол – 5 мг/кг, левамизол – 20 мг/кг, пиперазин –100250 мг/кг, гигромицин Б – 8-12 г гигромицин мөлшерін бір тонна жемге
премикс түрінде, битионол – ішке, тəулік аралатып екі рет 2-3 г/кг
мөлшерінде қолданылады.
Сақтандыру шаралары. Құс өсірумен айналысатын шаруашылықтарда
ең алдымен балапандардың залалданбауына көңіл бөлініп, тиісті шаралар
жүргізілуі қажет. Осы мақсатта балапандарды ересек тауықтардан бөлек
бағады, оларды брудерлерде ұстайды. Құс қоралары мен серуендейтін
алаңдарын уақытылы тазалап, саңғырықтарын фермалардан тыс жерлерде
зарарсыздандырады. Құс азығы мол жеммен, витаминдері жеткілікті
азықтармен қамтамасыз етілуі тиіс жəне оларға тек таза су ішкізуді
ұйымдастырған дұрыс. Аскарида құрттарының тарап кетпеуі үшін сауықтыру
жұмыстарын мерзімінде өткізіп, сақтық деинвазиялар жүргізіп тұру қажет.
15.5. Жылқының ішек стронгилятоздары
Жылқы стронгилятоздары – Стронгилятозы лошадей - Strongylоsеs
equi – жылқының ішек стронгилятоздары – малдың тоқ ішегінде мекендейтін
Strongylidae жəне
Trichonematidae тұқымдастарына, Strongylata тек
тармақтарына жататын кешенді гельминтоздар (нематодалар) тудыратын
ауру. Олардың балаң құрттары түрлеріне байланысты дененің саналуан
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ұлпаларын жайлайды. Қазіргі кезде нематодалардың 45-ке жуық түрлері
есепке алынған, олар жылқыдан басқа есек, қашыр сияқты тақ тұяқтылардың
ішек стронгилятоздарының қоздырушылары. Ішек стронгилятоздары
Қазақстанда кеңінен таралған гельминтоз. Стронгилятоздар
жылқыны
құлын-тай күнінен бастап, ересек жасына дейін індетке шалдықтыра береді.
Бұл дерт жеке шаруашылықтарға көптеген экономикалық зиян келтіреді.
Мəселен, құлынның өсіп-жетілуін тежейді, жем-шөп жəне басқа да қоректік
заттар малдың бойына сіңбей, азып-арықтауына, көлік малының жұмыс
қабілеті төмендеуіне, ал асқынып кетсе түліктің өліміне апарып соғады.
Қоздырушылары. Дене ұзындығы 0,5-4,5 см жететін нематодалар.
Қоздырушылардың
биологиясы.
Мал
денесінде
ұрықтанған
ұрғашылары ішкі ағзаларға көптеген жұмыртқалар салады, олар малдың
нəжісімен сыртқы ортаға тарайды. Қоршаған ортада олар өздеріне қолайлы
жағдайда (8-38 оС) дамиды. Белгілі уақыт өткен соң жұмыртқаның қабығын
жарып ішінен балаң құрт шығады, ол екі рет даму сатысынан өтеді де 6-7 күн
арасында инвазиялық сатыға ауысады. Балапан құрттар ылғалы мол
жерлерде, əсіресе жауын-шашыннан кейін пайда болады. Олар топыраққа
араласып, өсімдік сабақтарына өрмелеп шығады. Жылқылар жұқпалы балаң
құрттарды су-шөп арқылы жұқтырады. Мал ішегіне жеткен балаң құрттар
сыртқы қабықшасын тастап, түлеп, өздеріне тəн мүшелер мен ұлпалардан
қоныс тауып көп айлар өтісімен ересек сатысына ауысады.
Стронгиляталардың балаң құрттары 4-ші жəне 5-ші сатыларында өте қауіпті,
өздерінше жеке, дербес аурулар тудырады. Осыған байланысты жəне індеттік
ерекшеліктеріне қарай, жылқының кешенді строгилятозында олардың
нозологиялық компоненттерін ажыратуға болады: қан тамырлардың
деляфондозы (тромбоэмболиялық шаншулар), іш перде альфортиозы, ұйқы
безінің стронгилезы, тоқ ішек трихонематозы жəне жетілген нематодалардан
туындайтын ішек стронгилятоздары.
Індеттік деректер. Жылқы стронгилятозы барлық аймақтарда кең
тараған жəне олармен түліктің жасы-кəрісі бірдей ауырады. Дертті таратушы
гельминтозға шалдыққан тақ тұяқтылардың стронгиляталары ыстық-суыққа
өте төзімді болып келеді. Мəселен, дала жайылымында олар жазда екі ай
бойы өз тіршілігін сақтай береді, ал қыста топырақ, қар астында, шөп-сабан
арасында өлмей, тірі қалады. Келесі жылы көктем шығысымен бұл құрттар
тіршілігін қайта бастайды. Залалдағыш балаң құрттардың қимылдары
шапшаң келеді, дымқылды жерлерде шөп басына да шыға алады, ал
құрғақшылықта өсімдік тамыры, топырақ арасынан пана таба алады.
Жануарлар стронгиляталар мен өрісте, қора, аулада, құрт жұмыртқаларымен
былғанған жем-шөп арқылы зақымданады. Бұл ішқұрт ауруына жылқы
тұқымдастарының барлығы да шалдығады.
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15.5.1. Жылқы деляфондозы (Тромбоэмболиялық түйнеу)
Бұл ауруды қоздырушысы Delafondia vulgaris нематоданың балаң
құрттары қоздырады, олар тік ішектің сыртқы қан тамырларын,
шажырқайдың артерияларын жайлайды, ішкі қабығын тітіркендіріп
қабындырады, тамыр ішінде қан ұйып түйіледі, ал оның қабырғасы созылып
кеңейеді, соның салдарынан өсінді-қалташылар (аневризм) пайда болады.
Ауырған жылқының тынышы кетіп, тыпыршып мазасызданады, іші түйнеп
қатты шаншиды, тез арада өлуі мүмкін.
Деляфондоз биологиясы. Еркегінің ұзындығы – 14-16 мм, ұрғашыныкі
– 20-24 мм. Инвазиялық балаң құрттар жылқы ішегіне түскен соң сыртқы
қабықшасын тастап кілегейлі қабыққа тереңірек бойлап одан əрі қан
тамырларына енеді, ет жəне шажырқай артерияларына түседі. Олар
белсенділікпен қан ағысына қарсы жүріп шажырқай артериясына, қолқа
жəне оның тармақтарына дейін жетеді. Мұнда қан ағымы бəсеңдейді, қан
ұйып, қатайып, тромбыға айналады. Бірақ балаң құрттар өсуін жалғастыра
береді, олар сыртқы қабықшаларын тастап түлейді, ұзындығы 2 см-ге жетеді.
5-6 ай ішінде өсіп-жетіліп, балаң құрттар қан тамырлардың ішіне қайта
түседі (оларды көшіп жүрген эмбола деп атайды), қан ағысымен бірге бүйен
мен тоқ ішекке келеді, одан аталған мүшелердің қатпар-қабырғасына кіріп
тоқтап, онда 3-4 апта тұрақтап үлкендігі бұршақтай түйіндер түзіп, одан
қайта шығып ақырында ішектің қуысына өтіп, өсіп жынысы жетілген еркек
жəне ұрғашы жұмыр құртқа айналады. Толық дамудың айналым мерзімі 67,5 ай.
Иммунитет əлсіз болады, реинвазия жəне суперинвазия болуы мүмкін.
Патогенезі. Деляфондияның балаң құрттары ішек қатпарларына енген
соң, оларды жаралайды, ішек пен шажырқайдың сірі қабықтарында көлемі
ноқаттай көптеген қанталау ошақтары пайда болады. Балаң құрттар мал қан
тамырларының ішіне енген соң қанның ағысына қарсы жылжып қан
тамырларды біртіндеп бітейді, себебі ішкі қабығы эндотелийдің
зақымдануынан қан ұйып тромбыға айналады. Қантамырларының ішкі
қабығының нығыздалып қатаюынан склероз дамиды. Олардың улы заттар
бөліп шығаруының əсерінен орталық жүйке жүйесі зақымданып, малды
əлсіретеді. Гельминттер əлсізденген денеге сақаудың, қылаудың жəне тағы
басқа да індет қоздырушыларын жұқтыруға ықпалын тигізеді. Сонымен
қатар шажырқайда іріңді қабыну пайда болып, тұтас денені сепсиске апарып
соғады, ақырында жануар өледі. Жылқы инвазиямен аз мөлшерде
залалданғанда патологиялық үрдістер асқынбай, өршімей өтеді. Өсінді–
қалташалар (аневризмдер) 2-3 айлық құлындардан бастап барлығында
кездесе береді, аурудың клиникалық көріністері мен жануардың өлімге
ұшырауы өте сирек болады.
Аурудың белгілері. Деляфондиозда қан тамырлары əр түрлі болады, олар
балаң құрттың аз-көптігіне немесе бірнеше рет жұқтырылуына байланысты
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өзгереді. Егер құлын бірінші рет деляфондылармен зарарланса, онда ауру
жіті түрде өтеді, жануардың дене қызуы 41 оС –қа дейін көтеріледі, анемия
пайда болады, қарын-ішектің қызметі бұзылады. Екінші рет инвазияны
жұқтырған кезде клиникалық көріністер əдетте байқалмайды. Созылмалы
түрінде, оқта-текте ішек айналуы, оның түйілуі, яғни тромб-эмбола
түйнеуінің белгілері айқындала түседі. Деляфондиоз 5-10 жастағы
жылқыларда ақпан, наурыз айларында жиі кездеседі
Аурудың ауыр түрінде жылқы жерге
жата қалып, ұзақ аунақшиды,
тыпыршиды, шалқая жатып төрт
аяғын көкке көтереді, кейде алдыңғы
тұяқтарына
сүйеніп
бөксесіне
шоңқайып, итше отырып қалады, іші
шертиіп кетеді. Аталған сырт
белгілері айқындалып дүркін-дүркін
қайталанып ұзақ уақыт байқалады, ал
əр бір түйнеудің ұзақ уақыт ұстайды,
есіней береді аралығы қысқа болып
келеді. Жануар дел-сал болып
есеңгіреп
қалады,
аузына 105-сурет.Делефондиозды түйнеулер:
жинақталған шөбін шайнамайды.
итше шоқиып отыру.
Дерттің бастапқы кезінде ішектің жиырылуы күшейіп, іші жиі өтеді, сұйық
нəжісне қан араласады. Перистальтика біртіндеп бəсеңдей беріп тоқтайды,
нəжісі шықпай ішекте жиналып қалады, метеоризм пайда болады. Ауру
асқынғанда (энтерит, перитонит) дене қызуы көтеріледі, қан тамырдың соғуы
əлсірейді, бұлшық еттерінде діріл пайда болады, сирақтары құрысыптырысып қалады. Ауыр түрі 1-2 күнде өтеді, малдың өлімімен аяқталады.
Сирек жағдайда ауру 15-20 күнге дейін созылады.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Өлексенің ішін жарып қарағанда
қанталап, жуандаған ішек бірден көзге шалынады. Ағзаның сірілі мен
кілегейлі қабықтары, шажырқай қаптаған қанталау ошақтарының əсерінен
қызарып тұрады; қабынған шажырқайдан іріңдіктер көрінеді, көлемі əртүрлі
өсінді-қалташалар байқалады, олардың ішінен деляфондияның балаң
құрттары табылады, олардың саны кейде 300-ге жетеді. Қолқаның, алдыңғы
шажырқай артериясының жəне тармақтарының ішкі бетінде жіптей жіңішке
сызық-түтікшілер байқалады. Олар балаң құрттардың қалдырған іздері.
Диагноз. Деляфондиоз кезінде түйнеуіктің клиникалық көріністері
айқын байқалады. Аурудың ауыр түрін ректальды зерттеу арқылы ішектің
айналуын жəне түйілуін айыратады. Осыдан кейін қолын тереңірек сұғып,
қантамырларын алақанымен сипап өсінді–қалташаларды іздестіреді, олар
шажырқай артерияларының бойында орналасады. Аневризмдерге саусақ
тиісімен жануар мазасызданады, қатты ауырсынады. Өлексені ішін жарып,
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патоморфологиялық ауытқулар-өзгерістерге сүйеніп жəне қоздырушыларды
тауып гельминтозға диагноз қояды.
Емі коллатеральды қан айналымын қалпына келтіруге бағытталады.
Осы мақсатта тері астына камфор майын 20-50 г мөлшерінде əрбір 2-3 сағат
сайын салады. Мебенвет гранулятын ауыз арқылы болюс түрінде жеке
береді, бір рет 0,15 г/кг немесе 0,12 г/кг мөлшерін екі рет 24 сағ аралатып,
альбендазол – ішке 7,5 -10 мг/кг, мебендазол – ішке 6-8 мг/кг, тиабендазол 100 мг/кг, фенбендазол -10 мг/кг, фебантел -6-50 мг/кг, ивермектин - 0,2
мг/кг, фенотиазин – ішке 100 мг/кг мөлшерінде береді.
Сақтандыру шаралары. Жынысы жетілген ішек стронгилятозынан
жылқыға сақтандыру мақсатында жылына екі рет көктем жəне күз
мезгілдерінде дегельминитизация жүргізеді. Емдік дегельминтизацияны
жылдың кез келген уақытында жүргізе береді. Жылқыларды
дегельминтизациялауға төртхлорлы көміртегі, фенотиазин, фебендазол
(панакур), ринтал, мебендазолды 10-ды мебенвет грануляты түрінде жəне
морантел тартратты қолданады.
Сақтандыру
шараларының
жалпы
санитариялық
сипаты
параскаридоздағы сияқты.
15.6. Қой мен ешкі гемонхозы
Гемонхоз – Гемонхозы - Haemonchоsеs, геманхозды қой, ешкі, сонымен
қатар ірі қара, түйе жəне т.б. кейбір жабайы жануарлардың ұлтабарында
мекендейтін Haemonchus (Haemonchus contortus-көбірек кездесетін түрі)
тұқымдасына жататын нематода қоздырады.
Қоздырушысы. Құрт жіңішке қыл тəрізді қызғылт түсті, тұрқы 2,5 см
(еркегі), 3,5 см-ге (ұрғашысы) дейін жетеді. Ауыз қуысы өте тар, түбінде
жалғыз тісі бар. Еркегінің құйрық жағында үш бөлімнен құралған жыныс
бұлтығы білініп тұрады: сыртқы екеуі үлкен, ортасындағы кішірек. Еркектің
жыныс мүшелері қоңыр түсті, екі спикуласы қысқа жəне ірі болып келеді.
Ұрғашысының басы мен құйрығы сүйір, жыныс тесігі дененің артқы
бөлігінен ашылып, тіл тəрізді немесе домалақ қақпақтармен жабылып
тұрады, ал кейбіреулерінде ол мүлдем жоқ болады.
Қоздырушының биологиясы. Жалпы барлығына бірдей жоғарыда
айтылған
стронгилида үлгісі бойынша өсіп–жетіледі. Құрт иесінің
ұлтабарына түсіп, балаң құрттар 17-20 күн ішінде жынысы жетілген сатыға
жетеді. Гемонхустар жануарлардың ағзасында 6-8 ай мекендейді.
Індеттік деректер. Гемонхоз Қазақстанның оңтүстік, оңтүстік-шығыс
аудандарында жиі кездеседі. Гельминтозбен əсіресе 2 жасқа дейінгі қой жиі
ауырады. Паразит малға өрісте жұғады. Малдың көп ауырып, өлімге
ұшырауы қыстың аяғында, көктемде, кейде күзде байқалады.
Патогенезі. Қан сорғыш құрт ұлтабардың кілегей қабығын тісімен
жарақаттайды, қабындырады, қан ағызады, улы заттар бөліп шығарып, бүкіл
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денені уландырады. Соның салдарынан малдың ас қорытуы бұзылып,
арықтайды.
Аурудың белгілері. Кейбір жағдайда малдың дене қызуы 40-40,5 оС-қа
көтеріледі. Ауруға шалдыққан қозы мен тоқтының жем-шөпке тəбеті
төмендейді, салмағы азаяды, алқымы ісінеді, іші өтіп немесе қатады, кейде
мал жатқан орнынан түра алмай көтерем болады, əлсірейді, көпке ұзамай
өледі.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Өлекседен қан аздық жəне
көтеремдігі байқалады. Құрсақ қуысында сарғыш сұйық жаналады,
ұлтабардың кілегей қабығында көптеген қанталау ошақтары болады.
Қатпары қалыңдаған, ал іші қызғылт түсті сұйыққа жəне жүздеген немесе
мыңдаған құрттарға толған, ащы жəне тоқ ішектердің кілегей қабықтары
қабынған болады.
Диагноз.
Малдың
тіршілігі
кезінде
инвазиялық
сатыдағы
гемонхустарды табуға болады, ал өлекседе – сойғандағы ауруға тəн
өзгерістер байқалады.
Емі. Гемонхозды емдеуге фенотиазинді – мыс сульфатын азық тұзымен
(1:10:100) араластырып азыққа қосып береді, кумафосты – ішке, 6-14 мг/кг
мөлшерін 1 рет азыққа қосып немесе 33-40 г-ды 1 тонна жемге, примекс
түрінде 1-2 апта бойы, морантелді – ішке 10-12,5 мг/кг мөлшерінде,
оксфендазолды – ішке 4,5-7,5 мг/кг мөлшерін 1 рет немесе күніне 2-3 рет,
альбендазолды
7,5-10
мг/кг
мөлшерінде
береді.
Сақтық
дегельминтизацияны қалыпты ауа жағдайына қарай, қыста байлап-бағу
кезінде, ал лажсыздан көрсеткіштерге сəйкес жылдың кез келген мерзімінде
жүргізеді.
Сақтандыру шаралары. Гемонхоз жиі кездесетін шаруашылықтарда
жануарларда аурудан сақтандыру мақсатында сақтық дегельминтизацияны
фенотиозинмен жүргізеді. Жайылым кезінде бір бөлігі фенотиозиннен, 9
бөлігі ас тұзынан тұратын қосындыны еркінше береді. Сонымен қатар,
жайылымдық сақтық шараларын қарастырып отырады – ересек малдардан
төлдерді бөлектеп бағу ұйымдастырылады.
15.7. Диктиокаулездер (өкпенің қылқұрт ауруы)
Диктиокаулездер – Диктиокаулезы – Dictyocaulоsеs, жануарлар
диктиокаулезін кеңірдекте жəне бронхыларда тіршілік ететін Dictyocaulus
тұқымдастығына жататын стронгилята қоздырады. Қой, ешкі жəне күйіс
қайыратын жабайы жануарларда D. filaria; ірі қара малында - D. viviparus;
жылқы мен есектерде D. arnfieldi; ал түйеде - D. cameli паразиттік тіршілік
етеді. Диктиокаулез дүние жүзіне кең тараған жəне шаруашылық
экономикасына едəуір шығын келтіреді. Шығын ауырған малдың өлімжітімге ұшырауынан жəне лажсыз сойылғаннан құралады; ауырып жазылған
төлдер нашар дамиды жəне өсуі баяулайды; сақа малдың өнімділігі
270

төмендейді, еттің,
нашарлайды.

майдың,

малдың

жүннің

жəне

терісінің

сапасы

15.7.1.Қой мен ешкі диктиокаулезі (өкпенің қылқұрт ауруы)
Ұсақ мал өкпесінің қылқұртын D. filaria нематодасы қоздырады, олар
қой, ешкі жəне күйіс қайыратын жабайы жануарлардың кеңірдегі мен ауа
тамырларында жайғасады.
Қоздырушысы. Dictyocaulus filaria – үлкен жіп тəрізді ирелеңдеген
жіңішке ақ түсті нематодалар. Еркегінің ұзындығы 3-8 см, ал ұрғашысының –
5-10 см.
Қоздырушының биологиясы. Мал жөтелгенде өкпе қылқұртының
жұмыртқалары ауызға түсіп, одан əрі ішек-қарын жүйесіне түседі. Мал
ішегіне жеткендері балаң құртқа айналады, малдың құмалағына араласып
жайылымдарды ластайды. Зарарлағыш дəрежесіне жеткен балаң құрттар шық
түскен шөпте өте көп кездеседі. Шық түскен, суланған өсімдікті жеген мал
диктиокаулезге тез шалдығады. Асқазан-ішекке түскен балаң құрттар сыртқы
қабықтарынан ажырап, ішек қабаттарын тесіп, сөл торабына түседі, одан əрі
қарай қанның кіші айналымы арқылы өкпеге келіп тоқтайды. Кеңірдек пен
ауа тамырларда 1-2 айдың аралығында жынысы жетілген ересек құрт
сатысына ауысады. Қой мен ешкі денесінде өкпе қылқұрты 2 жылғ дейін
өмір сүреді. Өкпе қылқұртының жұғу факторы сау малдың ауру мал
жайылған жайылым болып табылады. Балаң құрттардың сыртқы қоршаған
ортаға төзімділігі, олардың даму сатыларына, ылғалдылыққа, температураға
байланысты. Табиғи жағдайда балаң құрттар құрғақ жəне күн сəулесі түсетін
жерде тез өледі.
Инвазияның ең бірінші қарқынды болу кезі - өткен жылдың күзгі
жайылымында жұқтырған қойларда қаңтар мен сəуір айларының аралығында
болады. Екінші қарқынды көбеюі көктем мен жазда жұқтырған негізінен
лақтар арасында тамыз-қазан айларында кездеседі.
Аурудың белгілері. Ауру сатылы түрде дамиды, оның белгілері жұқтыру
мөлшеріне жəне жануар организмінің жағдайына байланысты болады.
Алғашқы кезде ауырған малда жөтел пайда болады, бронхиттің дамуына
байланысты күшейіп, жөтел ауырсынып шығады. Жануардың мұрын
тесіктерінен серозды немесе серозды-іріңді сұйық ағады, кейіннен бұл
ақпалар кеуіп қабықшалар түзеді. Жөтел жиілей түседі де, жөтел қысқан
кезде түлік қиналып ауырсынады. Мал бірте-бірте жүдеп, əлсірейді. Кейде
дене қызуы көтеріліп, дем алуы ауырлап, тынысы тарылады, өкпесін
тыңдағанда сырыл айқын естіледі. Күйзелген қой тұра алмай жатып қалады,
ол көпке бармай көтерем болып өліп қалады. Малдың өлуінің себебі: ауа
жолдарында домалақ гельминттердің тығындалып қалуынан немесе екінші
індеттің əсерінен қайтпайтын патологиялық үрдістердің дамуына
байланысты болады. Мал организмі өкпе қылқұртынан арылғаннан соң
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біртірдеп жазыла бастайды, бұған малды қолда ұстау жəне азықтандыру
жағдайын жақсартқанда, сонымен қатар реинвазия болмаған жағдайлар оң
əсерін тигізеді.
Диагноз. Диктиокаулезге диагноз аурудың клиникалық белгілеріне
жəне
індеттанулық
деректерге
сүйене
отырып,
жануарларды
гельминтоларвоскопиялық зерттеуден өткізгеннен кейін қойылады. Зерттеуді
Берман-Орлов, Щербович немесе Вайда əдісімен жүргізеді. Диктиокаулездің
балаң құрттары көкшіл түске боялады, олардың бас жағында түймедей
бүртігі болады, құйрық басы шошақтау болып бітеді. Балаң құрттың көлемі
0,54-0,55х0,0025 мм. Зерттеу үшін малдың нəжісін, ең дұрысы нəжісті тік
ішектен алған жөн. Өйткені жерде ұзақ жатып қалған нəжістің құрамында
трихостронгилида балаң құрттары өте көп болады, бұлар зерттеуді
қиындатады.
Емі. Қой мен ешкілерді дегельминтизациялау үшін ішке альбендазолды
– 7,5-10 мг/кг, мебендазол – 20 мг/кг, фенбендазол (панакур) – 7,5-10 мг/кг,
оксофендазол – 4,5-7,5 мг/кг бір рет немесе 2-3 күн бойы, фторбендазол – 5
мг/кг, левамизол –7,5 мг/кг мөлшерде, диэтилкарбамазин – 50-100 мг/кг,
дорамектин – тері астына немесе бұлшық етке 0,2 мг/кг мөлшерінде
қолдануға болады.
Сақтандыру шаралары. Мал организміне ішқұрт жұқпас үшін сыртқы
ортадағы инвазияны жою мақсатында кешенді шаралар жүргізіледі. Мал
организмін күшейту үшін емдік жəне сақтық дегельминтизация, жалпы
санитарлық жəне химиялық шаралар іске асырылады.
15.8. Жануарлардың спируратоздары
15.8.1.Ірі қара телязиозы (ноғала)
Телязиоздар – Телязиозы Thelaziidоsеs – ірі қара малдың
конъюнктивитті-кератитті белгілерімен байқалатын гельминтоз ауруы. Бұл
ауруды үш түрге жататын нематодалар тұқымдастығы қоздырады. Олар
Spirurata тек бұтағына Thelazia туысына Thelaziidae тұқымдастығына жатады.
Th. rhodesi, Th. gulosa, Th. skrjabini
түрлерінің мекендейдін жері
конъюнктивалық қапшық жəне үшінші қабағының асты; Th. gulosa, Th.
skrjabini – көз шарасының (ұясының) ішкі жағында тереңірек орналасқан
жас-безінің түтікшесінде жəне көз бен кеңірсек қуысын жалғастыратын
жасағар өзегінде тіршілік етеді.
Қоздырушысы. Телязия құрттары ұзындығы 21 мм-ге дейін, ені 0,18-0,5
мм, ақшыл түсті, жіңішке, жұмыр болып келеді.
Аралық иелер – түрлі шыбындар.
Қоздырушының
биологиясы.
Телязиозды
қоздырушылар
биогельминттерге жатады. Паразиттің үш түрі бар, олардың өсіп-өнуі бірбіріне өте ұқсас келеді. Ұрықтанған телязияның ұрғашылары қозғалғыш
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балаң құрттарды туады, олар көздің жасына түседі. Көздің жасы арқылы
оларды аралық иесі шыбындар жұтып алады. Балаң құрттар шыбын
денесінде инвазия сатысына дейін 3-4 апта бойы дамиды. Жұқпалы сатысына
жеткен балаң құрттар шыбынның басына ауысып тұмсықтарына жетеді.
Шыбын малдың көзіне қонған кезде, құрттың балаң құрттары жəндік
тұмсығына шығып, көздің кілегейлі қабығы қуысына немесе жас безінің
түтікшелеріне енеді. Мұнда олар 25-30 күн өткен соң жынысы жетілген
ересек құртқа айналады.
Індеттік деректер. Телязия құрттары Қазақстанның солтүстік
аймақтарынан басқа жерлердің барлығында кездеседі. Телязия құртын
малдан жылдың қай маусымында болмасын табуғаболады, əсіресе жазда
бұзауларда көп кездеседі.
Аурудың белгілері. Аурудың бастапқы кезінде жануардың көзі қан
кернеуінен қызарып кетеді, жас сорғалап, жарыққа қарай алмайды, кілегей
қабығы мен қабағы ісінеді, асқынған кезде – кератит, қасаң қабықта
ойылымдар, ақ шел пайда болады. Ауру 1-2 айға созылады, 4 айлық жəне
одан да ересек төлдерде жіті түрде өтеді. Мал тынышсызданады, жиі басын
айналдырады, тəбеті төмендеп, сиырдың сүті кемиді, салмағы азаяды,
арықтайды.
Диагноз. Телязиозға диагноз қою үшін клиникалық белгілеріне
қарайды, конъюктива қуысының шайындысы ішінен ересек құртты немесе
оның балаң құрттарын іздестіріп табу шарт болып саналады.
Емі. Th. rhodesi телязиясы қоздырған ауруда көздің қуысына резеңке
бүріккіш ұштығын кигізеді де, сұйықтың қатты ағынымен жуып-шайып, бар
нематодаларды тазалап шығарады. Қабынған көздің ішін 2-3 % бор
қышқылының ерітіндісі, 3 % лизол, 3 % ихтиол эмульсиясы жəне (38-39 оСға дейінгі) йодтың сулы ерітіндісімен жуады. Ол үшін 2 л суға 1 г қиыршық
йодты, 2 г йодты калийді ертеді. Ерітінділер мен эмульсияларды қолданып,
дегельминтизацияны 3 рет 2-3 күн аралатып жүргізеді. Паразиттің қалған екі
түріне антигельминтиктердің ешқандай əсер болмайды. Телязиоздың екінші
індетпен қосарланып асқынғанында (іріңді конъюктивит, кератит)
симптомдық ем (пенициллин, сульфаниламид препараттарын) қолданылады.
Сонымен қатар доамектинді тері астына немесе бұлшық етке 0,2 мг/кг,
диэтилкарбамазин тері астына 9-13 мг/кг мөлшерінде қолдануға болады.
Сақтандыру шаралары. Ірі қараның телязиозы байқалған
шаруашылықтарда
сақтық
дегельминтзациялау
жүргізілуі
тиіс.
Дегельминтизацияны барлық мал басына жабық қорада ұстаған кезде немесе
көктемде, жаз алдында шыбын ұшқанға дейін жəне 7-8 күннен соң қайталап
жасайды. Ең маңызды сақтық шараның бірі қораларды, алаң-аулаларды қитезек пен көңдерден, қоқыстардан тазартып отыру болып саналады.
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15.9 Жануарлар трихоцефалятоздары.
15.9.1.Трихинеллез
Трихинеллез – Трихинеллез – Trichinellоsіs – жіті немесе созылмалы
түрде өтетін антропозоонозды инвазиялық, аллергиялық
белгілермен
байқалатын ауру. Оны қоздыратын нематодалар Trichocephalata тек
бұтағына, Trichinellidae тұқымдастығына жатады. Қазіргі кезде белгілі
құрттар: Trichinella spiralis (шошқа трихинелласы), T. native (Евразияның
жыртқыш аңдар трихинелласы), T. nelsoni (Африканың жыртқыштар
трихинелласы), T. Pseudospiralis (Дағыстан жанатының трихинелласы).
Ересек трихинеллалар жануар мен адамның ащы ішегінде тіршілік етеді, ал
балаң құрттары олардың көлденең жолақ еттерінде мекендейді, яғни адам
немесе жануарлар бірдей ақтық та, аралық та иесі болып табылады. Бүгінгі
таңда сүт қоректілерде 100 – ден астам түрінен аталған гельминттер
табылған. Олар шошқа, ит, қасқыр, мысық, аю жəне егеуқұйрықта өте жиі
кездеседі. Паразитке бейімділер жабайы шошқа, борсық, көгілдір түлкі,
аққұс, қаракүзен (норка), бұлғын, күзен, кірпі, жолбарыс тағы басқалар
жатады. Теңіз аңдары да кит, итбалық (тюлень), морж трихинелла
құрттарымен залалданады. Трихинеллалардың келтіретін экономикалық
зияны да орасан зор. Трихенелласы бар жануардың ұшасы инвазияның аздыкөптігіне қарамастан жойылады. Бұл гельминтоз адамға аса қауіпті, себебі
ауру өте ауыр түрде өтеді, қолданылатын емнің нəтижесі бола бермейді,
ақыры өліммен аяқталады.
Қоздырушысы. Өте ұсақ шаш тəрізді нематодалар. Денесінің өзге
жағымен салыстырғанда басы жіңішке, əсіресе өңеш ерекше көрінеді. Тұрқы:
еркегінікі - 1,4-1,6 мм, ұрғашысынікі – 3-4 мм, оның жатырында ұзындығы
0,1 мм, ені 0,66 мм балаң құрттар қаптап жатады.
Қоздырушысының биологиясы. Трихинеллезде ересек құрттар ащы
ішекте, ал балаң құрттар көлденең жолақ еттерінде мекендейді. Мұндай
жануарлар ақтық та, аралық та ие болып саналады. Трихинеллез балаң
құрттары еттің ішінде капсулада (қауашақта) болады. Жануарлар осы еттерді
жегенде ауруға шалдығады. Қарын ішінде капсула еріп, ішінен ұзындығы 1
мм балаң құрттар шағады. Осы балаң құрттар ащы ішекте жылдам өсіпжетіледі. Ұрғашы жатырында 44 сағаттан соң жұмыртқаларпайда болады.
Ұрғашы трихинеллалар бас жағымен кілегей қабыққа енеді де, еркек
трихинелламен ұрықтанады (еркектері ұрығын берген соң өледі), 4 тəуліктен
соң тірі балаң құрттар туыла бастайды. Бір ұрғашы 2100 дейін балаң құрттар
туады, олардың ұзындығы 1,2 мм, ені 0,006 мм, бас жағында стилеті болады.
Балаң құрттар лимфа түйініне, одан соң қан-тамыр жүйесіне еніп, қан
айналымы арқылы бүкіл ағзаға тарайды да, жолақ еттерге келіп тіреледі.
Олар ет талшығының сыртқы қабатын тесіп ішіне кіреді де өсіп-өнеді,
спираль қалыпта болады. Иесі ауруды жұқтырғаннан кейін балаң құрттар
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17,5 күннен кейін инвазионды болып саналады. 4 -12 апта аралығында балаң
құрт айналасында капсула түзіледі. Шошқаларда 6 ай өтісімен қатаяды;
толығымен бұл үрдіс 15-16 айға дейін созылады. Трихинеллалардың капсула
ішіндегі балаң құрттары бұлшық етте 25 жыл бойы өмір сүре алады.
Ұрғашысы иесінің ішінде 8 аптаға дейін тіршілік етеді.
Індеттік деректер. Гельминтоз барлық жерде кеңінен тараған.
Трихинеллалар аңдар арасында кең тараған, ол үй жануарларында да
ұшырасады. Трихинелллезді таратып тасымалдауда шошқалардың
медициналық - санитариялық маңызы зор. Олар трихинеллалармен
заладанған егеуқұйрық, аңдардың өлексесін немесе қасапхананың жеткіліксіз
зарарсыздандырылған шикі қалдықтарын, үй тастандыларын жеп инвазияны
жұқтырады. Ит пен мысық кеміргіштерді сойылған мал қалдықтарын жеп
дертке шалдығады. Фермада өсірілетін терісі бағалы аңдар қасапхананың
қалдықтарын, ұшасын, теңіз сүтқоректілердің етін жеп ауруға ұшырайды. Ал
адам болса, шошқа, аң немесе басқа да жануарлардың еттерін пайдаланғанда
трихинеллезге шалдығады. Трихинеллез жиі кездесетін жерлерде бұл ауруға
шалдығатын хайуанаттардың қатарына қасқыр, ит, мысық, егеуқұйрық жəне
тышқан қосылады. Сонымен қатар жыртқыш аңдар мен кемірушілер, əсіресе
синантропты (тышқандар, егеуқұйрықтар) жануарлар трихинеллездің табиғи
ошақтарын құрайды. Табиғи ошақта инвазия шошқаның қатысынсыз-ақ
тіркеле береді, оны елді мекендерде оқтын-оқтын келетін кезбе тышқандар
мен егеуқұйрықтар таратады, себебі олар ит, мысық жəне шошқаның жейтін
азығы болып табылады.
Бұлшық еттегі трихинелла құрттары қоршаған ортаның қолайсыз
жағдайларына (факторларына) өте төзімді келеді. Мысалы: шіріген етте олар
4 айға дейін жұқпалы қабілетін сақтай алады, -10 оС суықта да көп уақыт
сақтала береді, тұздалған жəне қақталған етте де тіршілігін ұзаққа дейін
жоймайды. Шошқа ұшасының ет аралықтарындағы барлық трихинеллалар 30 оС-та түгелімен 52-64 сағаттан кейін, ал -50 оС-та - 15-18 сағаттан кейін
жойылады.
Патогенезі. Трихинелла балаң құрттары денені шарлап-кезіп
ұлпаларды жарақаттайды, оларда қан құйылулар көбейеді. Балапан құрттар
тіршілігінің қалдықтарынан жəне олардың өздерінің ыдырауынан
туындайтын жəне бүлінген ұлпалардан пайда болған улы заттар қанға сіңіу
арқылы, бүкіл ағзаны уландырады. Ересек құрттар ішектің кілегей қабығын
жаралап, індет таратушы микрофлораға жол ашады. Трихинелла əсерінен
шошқаның ағзасында аллергиялық көріністер байқалады.
Аурудың белгілері. Шошқа трихинеллезі кезінде клиникалық белгілер
айтарлықтай байқалмайды. Тек қана аз уақытқа дене қызуы көтеріледі,
жүдейді, бұлшық еттері ауырсынады, терісі қышынады.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Трихинеллалар көкіректе, тілде,
көмекей, өңеш, төс жəне қабырға аралық еттерде, сирек жағдайда үлпершекті
ағзаларда мекендейді.
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Диагноз. Мал өлгеннен кейін диагноз трихинеллоскопия жүргізу
арқылы қойылады. Шошқа етін компрессорлы зерттеуден басқа (бұршақ
көлеміндей етіп, көк ет тармақтарынан 24 кесінді алынады), ең нақты зерттеу
əдісі жасанды қарын сөлінде етті қорыту болып табылады.
Емі. Əлі күнге дейін емі табылған жоқ. Бұлшық ет трихинеллезінде
фенбендазол 1-3 күн 2,5-50 мг/кг, адамға тиабендазол жəне де басқа
бензимидазолдарды қолданады.
Сақтандыру шаралары. Адамды трихинеллезден сақтандыру үшін
жабайы шошқа, аю, сазкүзен ұшаларын міндетті түрде осы гельминтозға
тексереді. Ұшаларды біржола жойып немесе утильдеуге жіберу үшін
паразиттің бір данасы да жеткілікті деп саналады. Мал етінен
ветеринариялық-санитариялық лабораторияда трихинелла табылса, жедел
түрде шаралар қолдану үшін ет əкелінген жердің мал дəрігеріне
хабарланады. Ал терісі бағалы аңдарды өсіретін фермаларда, шаруашылықта
хайуанаттарға кез келген ет, ағзаларды жегізуге болмайды. Ит, мысық,
жабайы аңдар, егеуқұйрық жəне тышқан өлекселерін өртеп жібереді. Алдын
ала зарарсыздандырмай үй тастандыларын, қасапхана қалдықтарын шошқа
мен терісі бағалы аңдарға жегізбейді.
Шошқа фермасында, қасапхана, ет комбинатында кеміргіштерді жою
үшін дератизациялық шаралар жүргізіледі. Оларға зоокумарин жəне тағы
басқа да улы дəрілерді қолданады. Трихинеллездің табиғи ошақтары
табылған елді мекендерде бұл ішқұрт ауруының қатерлі екенін ескере
отырып, кешенді түрде медициналық жəне ветеринариялық-санитариялық
сақтық шаралар бірге жүргізіледі.
Бақылау сұрақтары:
Нематодалар.
Нематодалардың
анатомиялық-морфологиялық
ерекшеліктері.
Нематодтардың жіктелуі.
Оксиуроз.
Жылқы оксиурозы қоздырушысына сипаттама.
Қоздырушысының биологиясы.
Жылқы оксиурозы індеттік деректері.
Жылқы оксиурозы патогенезі.
Жылқы оксиурозының клиникалық белгілері жəне диагностикасы. Жылқы
оксиурозының емі.
Жылқы оксиурозынан сақтандыру шаралары.
Аскаридоздар.
Шошқа аскаридозы.
Қоздырушысының биологиясы.
Шошқа аскаридозының індеттік деректері.
Шошқа аскаридозының патогенезі.
Шошқа аскаридозының клиникалық белгілері жəне диагностикасы. Шошқа
аскаридозы емі.
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Шошқа аскаридозынан сақтандыру шаралары.
Параскаридоз.
Параскаридоз қоздырушысының биологиясы.
Жылқы параскаридозының індеттік деректері.
Параскаридоз патогенезі.
Жылқы параскаридозының клиникалық белгілері жəне диагностикасы.
Жылқы параскаридозының емі.
Параскаридоздан сақтандыру шаралары.
Тауық аскаридозы.
Тауық аскаридозы қоздырушысы жəне оның биологиясы.
Тауық аскаридозының індеттік деректері жəне иммунитет.
Тауық аскаридозының патогенезі.
Тауық аскаридозы клиникалық белгілері жəне диагностикасы.
Тауық аскаридозының емі.
Тауық аскаридозынан сақтандыру шаралары.
Жылқы стронгилятоздары.
Жылқы стронгилятоздары қоздырушысы жəне оның биологиясы. Жылқы
стронгилятозның індеттік деректері.
Жылқы деляфондозы.
Қоздырушысы жəне оның биологиясы.
Жылқы деляфондозының патогенезі.
Жылқы деляфондозының клиникалық белгілері.
Патологиялық өзгерістер мен диагностикасы.
Жылқы деляфондозының емі.
Стронгилятоздардан сақтандыру шаралары.
Гемонхоз.
Гемонхоз қоздырушысы жəне оның биологиясы.
Гемонхоздың індеттік деректері.
Гемонхоз патогенезі.
Гемонхоздың клиникалық белгілері.
Патологиялық өзгерістер мен диагностикасы.
Гемонхоздың емі жəне сақтандыру шаралары.
Диктиокаулездер.
Диктиокаулез.
Қой мен ешкі диктиокаулезі қоздырушысы жəне оның биологиясы.
Қой мен ешкі диктиокаулезінің клиникалық белгілері.
Диктиокаулез диагностикасы.
Диктиокаулездің емі
Диктиокаулезден сақтандыру шаралары.
Телязиоздар.
Ірі қара телязиозы қоздырушысы жəне оның биологиясы.
Телязиоздың клиникалық белгілері.
Телязиоз диагностикасы.
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Ірі қара телязиозының емі.
Ірі қара телязиозынан сақтандыру шаралары.
Трихинеллез.
Трихинеллез қоздырушысы жəне қоздырушы биологиясы. Трихинеллездің
індетік деректері.
Трихинеллездің патогенезі мен клиникалық белгілері.
Трихинеллездің диагностикасы.
Трихинеллездің емі.
Трихинеллезден сақтандыру шаралары.
16. Протозология
Протозоология - денесі бір торшалы қарапайымдылар туралы ғылым.
Ветеринариялық протозоология жануарлар денесінеде өмір сүріп, протозооз
ауруларын тудыратын бір торшаларды зерттейді.
Протозооздар Протозоозы – бір торшалы қарапайымдылар
қоздыратын жануарлар аурулары.
Қарапайымдылар өз алдына бір торшадан құралған денелер, олар
бірімен бірі бөлінбейтін байланыста болатын ядро жəне цитоплазмадан
тұрады. Қарапайымдылардың қоректенуі арнаулы цитостом органеллалары
арқылы фагоцитоз жəне пиноцитоз жолдарымен жүзеге асады. Олардың
көбеюі жыныссыз (агамдық) немесе жыныстық жолмен өтеді. Жыныссыз
көбеюі екіге бөліну арқылы (монотомия) - денесі тең болып екі ұраққа
бөлінеді. Ең алдымен ядросы, соңынан цитоплазмасы бөлінеді. Мұндай
бөлінулер амебаларда, бишіктілерде, тіршілігінің кейбір сатысында
споровиктердің кейбір өкілдерінде өтеді; бүртіктену арқылы дененің теңдей
бөлінуі ірі аналық торшадан бүртіктеніп бір немесе бірнеше ұрпақ бөлінеді.
Мұндай көбею бишіктілерде, кейбір пироплазмидтерде байқалады;
эндодиогения арқылы – аналық торшаның екі ұрпақ торша пайда болады;
көпке бөліну арқылы (синтомия) ядросы бірнешеге бөлініп, қарапайымдылар
уақытша көп ядролы болады Бұдан жаңа ядролардың жанынан цитоплазма
бейімделіп, органеллалар түзіледі де, соңынан көпке бөлініп, көптеген жаңа
ағзалар пайда болады. Егер бөліну нəтижесінде жыныссыз ұрпақтар пайда
болса, оларды меронт (шизонт) деп атап, ал көбеюін мерогония (шизогония)
деп атайды.
Көбеюдің жынысты түрінде ұрықтану копуляция немесе конъюгация арқылы
жүреді. Копуляция кезінде басқа екі жынысты қарапайымдылар (гаметалар)
сырттай бір-біріне ұқсас (изогаметтер) немесе бір-біріне ұқсамайтын
(анизогаметалар) қосылғаннан кейін зигота түзейді. Бұл құбылыс
ядролардың қосылуымен аяқталады, нəтижесінде зигота ішінде қос
табиғатты ядро пайда болып, оның ішінде хромосомалар саны екі есеге
көбейеді.
Конъюгация
арқылы
жыныстық
жолмен
көбейгенде,
қарапайымдылар біржола қосылып кетпей, тек қана уақытша жақындасып,
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ядро бөлшектерімен жəне цитоплазмамен айырбас жасасып, қайта
айырылысады да, өз бетінше өмір сүре береді. Ветеринариялық
маңыздылығы бар кластарға споровиктер, бишіктілер жəне инфузориялар
жатады.
Споровиктер класы бірнеше топтарды қамтиды. Олар пироплазмоз –
пироплазмоздарды; кокцидиид – кокцидиоздарды; микроспоридия –
микроспоридиоздарды қощдырады.
Пироплазмидоздар (гемоспоридиоздар) - үлкен топты құрайтын
жануарлардың аурулары, споровиктер тұқымдастығына жататын бабезиид
жəне тейлериид қоздырады. Бұлар Қазақстанның оңтүстік аймақтарында
кеңінен тараған. Бұлардан келетін экономикалық зиян жануарлардың
өнімділігінің азаюынан, кейбір кезде олардың жалпы өлімінен (20-60 % жəне
одан да жоғары) құралады. Ауырып жазылған жануарларда стерильді емес
иммунитет пайда болады да, 4 айдан 2 жылға жəне одан да ұзаққа созылады.
Пироплазмидоздың таралуы эпизоотологиялық тізбектің үш буынына
қатысты – ауру жануарлар немесе паразитті таратушылар (ауырып жазылған
малдар), қоздырушыны алып жүрушілер (жайылым (иксодид) кенелерінің
түрлері) жəне бейім жануарлар.

16.1. Бабезиидоздар
Бабезиидоздар – жіті өтетін
протозооз ауруы, бабезиид
тұқымдастығына жататын уытты қарапайымдылар қоздырады. Кілегей
қабықтарының сарғаюымен, делбемен, гемоглобируриямен, мүшелердің
жалпы қызметінің бұзылуымен сипатталады. Ірі қара мал, қой жəне ешкілер
зақымданады. Бабезиозбен əсіресе ересек мал ауыр түрде ауырып (өлімі 4060 % жетуі мүмкін), оған қарағанда мал төлінде ауру жеңілдеу өтеді.
Қоздырушысы. Babesia bigeminum - ірі қараның паразиті, B. ovis – қой
мен ешкі паразиті. Бұл паразиттер эритоцит ішінде (шет жақтарынан орын
алады) жайғасады, олардың пішіні домалақ, сопақ, сақина жəне алмұрт
тəрізді түрлерде болады жəне қос немесе жалғыз кездеседі. Алмұрт тəрізді
паразиттер доғал бұрыштанып қосақталып, эритоциттің орта шеніне
орналасады. Олардың тұрқы 1,5-2,4 мм болады.
Бабезиозды Ixodes ricinus, I. persulcatus (ірі қара малыныкі),
Rhipicephalus bursa (қой мен ешкінікі) кенелері тасымалдайды. Олар малдың
қанын сорып, инвазиялық сатыға жетеді.
Кенелер ауру немесе ауырып жазылған жануардың қанымен
қоректеніп, бабезияларды қабылдайды, олар алдымен кененің ішінде
қарапайым əдіспен бөлініп, сонан соң 2, 4, 6 ядролы болады (ол екі
паразиттің қосылу нəтижесінен болуы мүмкін). Мұндай бабезиялар ішектің
эпителиясына еніп, көп бөлшекке бөлінеді де, көп ядролы торшалар түзейді.
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Соңғылары ыдырап, тағы да бірнеші рет бөлінеді. Бұдан кейін осы торшалар
гемолимфаға еніп, кененің əртүрлі мүшелері мен ұлпаларына тарайды,
сондай-ақ жұмыртқа уызына еніп, онда олар тағы да көбейеді. Кене
жұмыртқаларынан шыққан балаң кенелер жəне кейін олардың нимфа мен
имагоға айналуы кезеңінде, бабезиялар олардың ағзаларына таралып, сілекей
бездерін зақымдайды. Ixodes кенесінің нимфа жəне имаго сатылары малдың
қанын сорғанда қоздырушыны сілекеймен бірге қанға енгізеді.
Кенелердің ұрғашылары қан сорған кезде, олардың денесінде,
бабезиялар өсіп, көбейеді. Алғашқыда кене ішегіне енген паразиттер оның
қабырғасы арқылы дене қуысына өтеді, онда олар көбейіп, аналық безге,
жұмыртқа фолликуласына енеді. Балаң-кенелер түлеп нимфаға айналғанда
да, паразит бірге көшіп, нимфа жəне имаго сатыларына өтеді.
Қоздырушының ұрғашы кенеден оның ұрпағына тасымалданатын мұндай
əдісті трансовариалды тасымалдау деп атайды.
Індеттік деректер. Ірі қара малы бабезиозы Қазақстанның солтүстік
аудандарында, қой бабезиозы – оңтүстігінде кездеседі. Тасымалдаушы
кенелер өмір сүретін бұталы алқапты жайылымдарда, бұта мен орман
алқаптарында жануарлар жайылғанда, кейбір жағдайларда – байлап
ұстағанда, кенелер қораларға енген кезде ауруға шалдығады. Ауырып
жазылған малдарда стерильді емес имммунитет қалыптасып, 1 жылға дейін
созылады.
Патогенез. Бабезиоз қанның эриторцитін бұзады да, соның
нəтижесінде тотығу үрдістері бұзылады жəне ағза уланады. Эритроциттер
санының азаюы ағзада оттегінің жетіспеуіне əкеліп соғады. Оны толықтыру
үшін жүрек, өкпе қызметі күшейеді. Тыныс алудың жиіленуі демікпеге
əкеліп соқтырады, кіші қан айналымы бұзылып өкпе ісінеді. Ұлпаларда
тотығып жетіспеген өнімдер жиналып, ацидоз құбылысы дамиды. Осының
салдарынан қан тамырларының өткізгіштігі күшейіп, мүшелер мен ұлпаларда
ісік жəне қан құйылу пайда болады. Қан айналысының бұзылуы жəне
ағзаның улануы бүйрек қызметінің нашарлауына əкеліп соғады
(альбуминурия жəне олигурия). Сонымен қатар, биохимиялық үрдістердің
бұзылуы иммунитет торшаларын гиперплазия арқылы көбейтеді, ал мұның
өзі талақ, бауыр, лимфа түйіндері көлемінің үлкеюіне əкеліп соғады.
Эритроциттер ыдырағанда босаған гемоглобин қан плазмасына
жиналады. Олардың біразын эритроциттер сіңіріп, соның салдарынан
бояулары қоюланады (гиперхромды), ал бірқатары бүйректермен зəр арқылы
сыртқа шығарылады (гемоглобинурия). Гемоглобиннің бірқатар бөлігі өт
пигменттеріне (билирубин) айналады, олар бұлшық еттерді, кілегей жəне
сірілі қабықтарды сарғыш түске бояйды. Ағзада ішек-қарын синдромы
байқалады. Аурудың бастапқы кезіңінде зат алмасу өнімдері ішектің
рецепторларына əсерін тигізіп, соның нəтижесінде ішектің жиырылып
созылуы үдейеді. Малдың асты қорыту жəне сіңіру үрдістері нашарлайды.
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Аурудың белгілері. Аурудың инкубациялық кезеңі 8-14 күнге созылады.
Малдың дене қызуы 40-42 оС-қа көтеріліп, мал жүдейді, тынысы мен дем
алысы жиілейді, күйіс қайтармайды, асқазан жолының атониясы пайда
болады, іші қатады, сиырлардың сүті кенеттен азаяды. 2-3 күннен соң
малдың зəрі қызғылт тартады, содан соң қызыл немесе қоңыр-қызыл түске
боялады (ауру ешкілердің зəрінің түсі өзгермейді). Несеп шығару қиындап
сиырлар белін бүкірейтеді. Несепте қан немесе өт пигменттері, белок,
хлоридтер мен фосфордың көп жиналуы байқалады.
Көзге шалдығатын кілегей қабықтары алғашқы кезде бозарады,
соңынан сарғыштанады, аурудың жіті түрінде қанталайды. Қаны сұйылып,
эриторциттер саны 1 мм3 -ден 2 млн-ға дейін, гемоглобин 30 % дейін азаяды.
Қан құрамында айырықша өзгерістер болып, эритроциттер анизоцитозға,
пойкилоцитозға, полихроматофилияға шалдығады. Емі жүргізілмесе,
аурудың 4-8-ші күндері көптеген мал өлімге ұшырайды.
Диагноз. Аурудың белгілері, індеттік деректер (тасымалдаушы –
кенелер ескеріледі, аурудың маусымдылығы жəне тағы басқалар), қан
жағындыларындағы эритроциттерден бабезияларды іздейді, өлексені сойып
өзгерістерді анықтайды (ағзалар сарғыштанады, талақтың үлкейгенін жəне
т.б. байқауға болады).
Емі. Ауру малға кофеин мен арнайы препараттарды береді: 1 %
гемоспоридин ерітіндісін 0,5 мг/кг мөлшерінде тері астына немесе бұлшық ет
ішіне жібереді; 1 % флавакридитин ерітіндісін 3-4 мг/кг мөлшерінде көк
тамыр арқылы жібереді; 1 % пироплазмин ертіндісін 2 мг мөлшерінде тері
астына; 7 % беренил (азидин) 3,5 мг/кг мөлшерінде ет ішіне егеді.
Препараттарды қайталап 24-48 сағаттан соң егеді. Осылармен қатар іш
жүргізгіш препараттарды береді, жеңіл қорытылатын азықтардан: жас пішен,
тамыр түйектілердің сабағын, жаңа сауылған сүт, көк сүт (күніне 2-3 рет 1,52 л) жəне су беріледі.
Сақтандыру шаралары. Аурудан сақтандыру екі бағытта жүргізіледі:
біріншісі тасымалдаушы кенелермен күрес. Кене тараған жайылымдарда
жануарларды жаюға болмайды. Малдарды таза жайылымдарда бағу, оларды
кене
талауынан
қорғауды
ұйымдастырады.
Ауру
кездесетін
шаруашылықтарда кенелерді өз биотоптарында жоюмен қатар акарицидті
препараттармен малды дəрілеу жүргізіледі. Екіншісі - химиопрофилактика.
Ауруды таратпас үшін, ауруға бейім жануарларға азидан, наганин немесе
беренил қолданады. Препараттың емдік мөлшерін барлық жануарларға 12
күнде бір рет қолдануға болады.
16.2.Пироплазмоз
Пироплазмоз – Пироплазмоз - Piroplasmоsіs – жіті өтетін ауру, қызба,
қан аздылық, сарғыштану, гемоглобинурия белгілерімен қатар жүрек-тамыр,
ас-қорыту жəне жүйке жүйелері қызметінің бұзылуымен сипатталады.
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Көбінесе ересек ірі қара мал, қой, жалқы жəне қашырлар ауырады, олардың
өлімі 60 % жетуі мүмкін.
Қоздырушысы. Piroplasma bigeminum (ірі қаранікі), P. ovis (қой мен
ешкінікі), P. cabilli (тақ тұяқтылардікі), P. сanis (иттікі), Р. trautmanni
(шошқанікі). Паразит эритроциттердің ортаңғы бөлігінде жайғасады,
олардың пішіні алмұрт, дөңгелек, ұзынша сопақ жəне сақина тəрізді болып
келеді. Қосарланған алмұрт тəрізділері жіңішке жақтарымен жалғасып,
эритроцит ішінде сүйір бұрыш түзейді. Жалғыз орналасқандардың тұрқы 2-6
мкм дейін, қосарланған алмұрт тəрізділерінің тұрқы 4,5 мкм дейін жетеді.
Аурудың əрі қарай дамуы кезінде зақымданған эритроциттердің саны тез
көбейіп, 20 %-ға жетеді.
Пироплазмалардың тасымалдаушысы – бір иелі Boophilus calcaratus,
екі иелі Rhipicephalus bursa жəне үш иелі Hyalomma plumbeum, Dermacentor
marginatus
кенелері.
Piroplasma
bigeminum
паразитін
кенелер
трансовариалдық жолмен тасымалдайды. Boophilus calcaratus кенелері
пироплазмаларды, əдетте, нимфа сатысында, ал Hyalomma plumbeum,
Rhipicephalus bursa кенелері имаго сатысында тасымалдайды. Эритроцит
ішіндегі пироплазма жыныссыз екіге бөліну немесе бүршіктену арқылы
көбейеді. Пироплазмалар кене денесінде шизогония əдісімен көбейеді.
Індеттік
деректер.
Пираплазмоз негізінен еліміздің
оңтүстік бөлігінде таралған, бұл
аймақтарда тасымалдаушы кенелер
жыл
бойы
тіршілік
етеді.
Жануарларды
жайылымдарда
жайғанда, сонымен қатар кенелер
шөппен ілесіп, мал қораларына
əкелінген кезде мал зақымданады.
Солтүстік аймақтарда көктемде, 106-сурет Boophilus calcaratus жазда жəне күзде ауру бірден лаулап пироплазмоз қоздырушысы
шығады.
Аурудың белгілері. Пироплазмоздың ірі қара малында жасырын кезеңі
14-24 күн, қой мен ешкі жəне жылқыда 8-10 күн. Ауруға шалдыққан малдың
дене ыстығы 41-42 оС-қа дейін көтеріледі. Мал қатты күйзеледі, тамыр соғуы
жəне тыныс алуы жиілейді. Көздің кілегей қабығы алғашқыда қызарады,
сонан соң бозарып, сарғыштанады. Күйістілерде мес қарынның атониясы
дамиды, ал 2-3 күннен кейін гемоглобинурия пайда болады. Ауырған малға
ем жүргізілмеген кезде, 5-7 күннен кейін мал өлімге ұшырайды. Ауру
жылқылардың несебі қоймалжың, сарғыштанады; буаз биелер іш тастайды.
Ауру 8-12 күнге созылып, малдың өлімімен аяқталады.
Диагноз. Пироплазмоздың індеттік деректерін ескереді. Ауру малды
тексеріп қарағанда, дене қызуының көтерілуі, қан аздық, кілегей
қабықтарының сарғыштануы жəне гемоглобинурия сияқты белгілерді
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байқауға болады. Өлекседе қан аздық, талақтың үлкеюі, қуығы қызыл түсті
қанға толуы жəне жалбыршақтың тығындалуы байқалады. Дайындалған қан
жағындысынан ауру қоздырушысы табылады.
Емі. Ауру ірі қараны емдеу үшін көк трипан - 5 мг/кг мөлшерінде 1 %
ерітінді түрінде көк тамырға енгізеді; беренил (азидин) – бұлшық етке 3,5
мг/кг мөлшерінде 7 % ерітінді түрінде, 24 сағат аралатып 1-2 рет егеді; қойға
– азидин, гемоспоридин; жылқыға – флавакридин, азидин қолданады.
Осылармен қатар іш жүргізгіш препараттарды береді, жеңіл қорытылатын
азықтардан: жас пішен, тамыр түйектілердің сабағын, жаңа сауылған сүт пен
көк сүт береді.
Сақтандыру шаралары. Аурудан малды сақтандыру үшін,
жайылымдардағы тасымалдаушы кенелерді жоюға бағытталған шаралар
(жерлерді жырту, шөптердің ұрығын себу) жүргізіледі. Пироплазмоз шыққан
табында аурудың алдын алу үшін химиопрофилактиканы азидинмен немесе
гемоспоридинді наганинмен араластырып қолданады.
16.3.Ірі қара франсаиеллезі
Франсаиеллез - Франсаиеллез - Prancaiellоsіs - жіті өтетін ауру, қызба,
қан аздылық, сарғыштану жəне гемоглобинурия белгілерімен байқалады.
Қоздырушысы. Prancaiella colchica - эритроциттердің ортаңғы бөлігінде
сыңар немесе сирегірек қосарласып жайғасады, олардың пішіні алмұрт,
дөңгелек, ұзынша сопақ жəне сақина тəрізді болады. Жұпталған түрлері
алмұрт тəрізді, олар доғал жақтарымен бұрышталып қосылады.
Франсаиеллардың тұрқы 2-2,5 мкм. Олар ағзада эритроциттердің 4-5 %-ын
зақымдайды. Франсаиеллезді тасымалдаушы қоздырғыш Boophilus calcaratus
кенесі болып табылады.
Паразиттер жануарлардың эритроциттерінде, сонымен қатар
тасымалдаушы кенелердің денесінде бөліну жолымен көбейеді. Инвазия
кенелердің келесі ұрпағына трансовариалды жолмен беріледі.
Індеттік деректер. Ірі қара франсаиеллезі пираплазмоз аурулар
тараған аймақтарда кездеседі. Көбінесе бұл екі ауру аралас инвазия түрінде
өтеді.
Аурудың белгілері. Аурудың жасырын кезеңі орта есеппен алғанда 2
апта. Содан кейін жануарда қызба, жабығу байқалып, жүрек-қан тамырлар
жүйесінің, ас қорыту мүшелерінің функциялары бұзылады, кілегей
қабықтары сарғыштанады жəне оларда нүктелі қан үймелеулер пайда
болады. Кейбір малда аурудың 4-5 күндерінде гемоглобинурия кездеседі. Ем
жүргізілмеген кезде, ауырған мал өлімге ұшырайды.
Иммунитет. Ауырып жазылған малда тұрақты иммунитет пайда
болып, ол бір жылдай мерзімге созылады.
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Диагноз. Аурудың белгілері жəне індеттік деректер ескеріледі.
Дайындалған қан жағындысындағы эритроциттерден франсаиеллаларды
іздейді (барлық кезде табыла бермейді).
Емі
Арнайы препараттардан азидинді трипафлавинмен бірге
қолданады: алғашқыда аталғандардың біреуін, ал 24 сағаттан соң екіншісін
енгізеді. Сонымен қатар симптоматикалық емді жүргізеді.
Сақтандыру шаралары. Аурудан сақтандыру мақсатында, малды таза
жайымдарда жаяды, тасымалдаушы кенелермен күресу шараларын жүргізеді.
16.4.Нутталлиоз
Нутталлиоз – Нутталлиоз - Nuttelliоsіs – жылқының, қашырдың,
есектің жіті, жітілеу жəне сирегірек созылмалы түрде өтетін, дене қызуының
көтерілуі, қан аздылық, сарғыштану, орталық жүйке, жүрек-тамыр жəне
асқазан жүйелерінің бұзылуымен сипатталатын ауру.
Қоздырушысы. Nuttellia equi Theileridae тұқымдасына жататын қан
эритроциттерін зақымдайтын қарапайымдылар. Олардың пішіні сопақ,
алмұрт тəрізді жəне нүкте тəрізді болып келеді. Паразиттің тұрқы 1-4 мкм.
Тұрқы жағынан олар үш түрлі: ірілерінің тұрқы эритроцит радиусына тең,
орташалары эритроцит радиусының жартысындай, ал ұсақ түрлері радиустың
төртен бір бөлігіндей болады. Жылқының қанында бұл паразиттер екі, үш
жəне төртке бөлініп көбейеді. Сондықтан эритроцит ішінде нутталлиялардың
крест тəрізді түрлері пайда болады («мальта кресі» деп атайды). Тақ
тұяқтылардың қанында нутталлиялар 6 жылға дейін сақталады.
Нутталллиоз ауруының қоздырушысы Hyalomma жəне Dermacentor
тұқымдастықтарына жататын кенелер тасымалдайды. Нутталлиялар кене
арқылы жылқыға трансфазалы жолмен таралады. Кене, балапан кене немесе
нимфа сатысында инвазияланса, онда нутталлиоздарды нимфа жəне имаго
сатылары таратады. Сонымен қатар,
нутталлиялар
кененің
келесі
ұрпағына трансовариалды (жұмыртқа
арқылы) жолмен ауысады.
Індеттік деректер.
Нутталлиоз
пироплазмозбен аралас кездеседі.
Ауру
Қазақстанның
орталық
бөлігінде мамыр, маусым айларында
жəне
оңтүстігінде
жаз
бойы 107-сурет – Hyalomma plumbeum
ауру тасымалдаушы
жайылымдарда кездеседі.
Ауру қан арқылы іштегі төлге де жұғуы мүмкін. Жергілікті байырғы
жылқылар ауруға төзімді келеді. Себебі, олар жыл сайын кенелердің
талауына ұшырап, ауруға төзімділік қасиетін табиғи түрде арттырып
отырады.
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Иммунитет. Ауырып жазылған жануарларда ауруға қарсы стерилсіз
иммунитет қалыптасады.
Диагноз. Аурудың белгілері жəне індеттік деректер ескеріледі.
Дайындалған қан жағындысынан ауру қоздырушысын іздейді.
Күресу жəне сақтандыру шаралары. Ауру малды емдеу жəне оларды
сақтандыру шаралары жоғарыда аталған жылқы пироплазмозындағыдай
жүргізіледі.
16.5.Тейлериоз
Тейлериоз - Тейлериоз – Theileriosis - жіті, жітілеу түрде өтетін, дене
қызуының көтерілуі, қан аздылық, сөл бездері үлкейіп, жүрек-тамыр жəне
асқазан жүйелерінің бұзылуымен сипатталатын ауру. Аурумен ірі қара, зебу,
қой мен ешкі, əсіресе төлдер (өлімі 60-80 % -ға жетеді) ауырады.
Қоздырушысы. Тейлериялардың бірнеше түрі. Олар сөл бездерінде,
үлпершекті мүшелерінде жəне эритроциттерде тіршілік ететін бір торшалы
қарапайымдылар. Ірі қара, қодас, зебу тейлериозын Hyalomma, қой мен ешкі
– Haemaphysalis тұқымдасына жататын жайылым кенелері жəне басқалар
тасымалдайды. Кененің сілекейі арқылы мал денесіне енісімен
қоздырушылар сөл бездері жəне бауыр мен талаққа жетіп, өсіп-өніп тез арада
шизогония əдісімен бөлшектеніп көбейе бастайды. Мұның нəтижесінде көп
ядролы анар тəрізді денелер пайда болып, олардың бір цитоплазмасында 4050, кейде одан да көп ядро болады. Олардың тұрқы 8-20 мкм. Кейінірек
шизонттар бөлшектеніп бір ядролы сопақ, үтір, таяқша жəне алмұрт тəрізді
торшаларға ыдырайды. Олар 2-3 күннен кейін, қанның эритроциттеріне
енеді. Бір эритроцитте 1-7 паразитке дейін болуы мүмкін.
Індеттік деректер. Тейлериоз
Орта Азия республикалары мен
Қазақстанның оңтүстік аймақтарында
кездеседі. Ауру əсіресе маусым,
шілде,
тамыз
айларында
көп
байқалады. Тасымалдаушы кенелер
мал қораларында да тіршілік етеді
жəне бағып ұстау кезінде, жануарлар
108-сурет Hyalomma anatolicum –
індетке
шалдығуы
мүмкін.
тейлериоз қоздырушысы
Жас төлдер тейлериозбен асқынып
ауырады.Сондай-ақ сырттан əкелінген сүтті сиырлар да өте ауыр түрде
ауырып, өлім-жітімге шалдығады.
Аурудың белгілері. Аурудың жасырын кезеңі 9-20 күн. Аурудың жіті
түрі кезінде бір жақ шабындағы, желіні мен мойындағы, жауырынның
алдындағы бездері қабынып ісіп кетеді. Оларды сипап көргенде өте қатты
екендігі байқалады жəне мал ауырсынады. Малдың дене ыстығы 40-41,1 оС,
ал кейде 41,8 оС-қа дейін көтеріледі, азыққа тəбеті тартпайды, сүті азаяды,
жүні үрпиіп, қаттты күйзеледі. Тамыр соғуы минутына 80-130-ға дейін
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жиілейді, тыныс алуы минутына 50-60 дейін шапшаңдап, мал демігеді.
Асқазан жолдарының қызметі бұзылады. Малдың нəжісіне сұйық, оған
шырыш, ал кейде қан араласады. Кейін ішектің созылып керіліп жиырылуы
(перстальтикасы) əлсіреп, тұрақты атония дамиды. Қандағы эритроцит саны
мен гемоглобин мөлшері 2-3 есе кемиді. Несеп шығару қиындайды. Ауру мал
жемнен бас тартады, күйіс қайыру жəне сүт шығару мүлде тоқтайды, 6-8
күнен соң дене қызуы тіптен төмендеп, мал тез арада шығынға ұшырайды.
Аурудың жітілеу түрінде де сөл бездері шошып, дене қызуы 40-41 оС
дейін көтеріліп, осы деңгейде 2-3 күн бойы тұрады, сонан соң қалпына
келеді. Бұдан 2-3 күн өткен соң дене қызуы қайта көтеріліп, өзгермелі қызба
аурудың аяғына дейін байқалады. Мал жүдеп-азып, кейбіреулері өлімге
ұшырайды.
Диагноз. Тейлериоздың індеттік деректерін ескере отырып,
патологоанатомиялық өзгерістерін көріп, микроскопиялық зерттеу жүргізеді.
Ол үшін аурудың алғашқы сатысында ауру малдың шошынған бездерінен
пісек арқылы сұйықтықты сорып алады да, одан таза шыныға жағынды
жасап, Романовский-Гимза əдісімен бояйды. Микроскоп арқылы қарап,
лимфоциттің ішін жайлаған көп ядролы паразиттерді табады. Көп ядролы
паразиттер, тейлериялардың шизогония əдісімен көбейіп, олардың
ядросының көпке бөлшектенуінен пайда болады. Аурудың екінші сатысында,
яғни ауру басталғаннан 3-4 күннен кейін, малдың құлақ тамырларынан
алынған бір тамшы қанды көрсетілген əдіс бойынша зерттейді. Одан
эритроцит ішіндегі тейлериялар нүкте, үтір, дөңгелек жəне таяқша тəрізденіп
орналасқанын көруге болады. Олардың ядросы қызыл, ал цитоплазмасы
көкшіл түске боялады.
Емі. Ауру малды кешенді түрде емдейді. Оларға азидин,
антибиотиктер, натрий хлорид, кальций глюканаты жəне витаминдер
беріледі. Малдың азығына жас шөп, майдалап кесілген тамыр-түйінді
өсімдіктер мен жаңа сауылған сүт беріледі.
Сақтандыру шаралары. Малды қыс мезгінде дұрыс азықтандыру
керек. Ірі қараны жаз айларында көп жылдық себінді шөп өсірілген
жайылымдарда жайған жөн, себебі мұндай жайылымда, əдетте, иксодид
кенелері байқалмайды.
Соңғы жылдары тейлериозға қарсы БРЭВИ-ның (Ресей) тірі себінді
вакцинасы қолданылады. Тейлериоздан сау емес шаруашылықтарда 6 айдан
18 айға дейінгі жас малды, əсіресе сырттан əкелінген асыл тұқымды малды,
ақпан-қаңтар айларында нұсқау ережелеріне сəйкес вакциналау жүргізіледі.
16.6.Кокцидииоздар. Эймериоздар
Кокцидииоздар – споровиктер тобына жататын бір топ
қарапайымдылар қоздыратын мал мен құстың көбінесе ішек кілегей
қабатының эпителия торшаларын зақымдайтын протозоидтық аурулар тобы.
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Жеке мал түлігіне бұл ауруларды Eimeria туысына жататын қарапайымдылар
қоздыратын болғандықтан, оларды эймериоз деп атайды, ал кокцидиоз
дегеніміз отряд атауынан шығатын жалпылама аты.
Эймериоз – Эймериоз – Eimeriosis, – жіті жəне созылмалы түрде өтетін
ішек, бауыр жəне кейбір ағзаларды зақымдайтын ауру. Бұл ауруға ірі қара,
қой мен ешкі, қоян, тауық жəне басқа да жануарлар бейім юолып келеді.
Əсіресе жас төлдер қатты ауырады.
Қоздырушысы. Эймериялардың пішіні дөңгелек, сопақ, эллипсоид
тəрізді болады. Олардың тұрқы 11-40 мкм дейін. Паразиттер көбінесе ішектің
эпителиясында жайғасады. Қоянның ішек кілегей қабығының эпителия
торшаларында паразиттің 8 түрі жəне бауырдағы өт түтігінің эпителия
торшаларында 1 түрі мекендейді. Олардың өсіп-өнуі 3 сатыдан тұрады:
шизогония, гаметогония жəне спорогония. Алдыңғы екеуі иесінің
ағзаларында, ал үшіншісі сыртқы қоршаған ортада өтеді.
Шизогония – жыныссыз көпке бөлініп көбею, мал ауруға
шалдыққаннан кейін басталады. Гаметогония – шизогониядан соң келетін,
жынысты даму. Бұл кезде шизонттардың соңғы ұрпағынан гамонттар түзіледі
де, ооцисталар ішектен нəжіске араласып сыртқа шығып, спорогония
сатысына өтеді. Спорогония сатысынан өткен ооцисталар мал мен құс
инвазияланған жеммен немесе сумен жұқтырады, ішекке жеткен соң
ооцисталардан спорозоидтар бөлініп шығады, себебі ішек сөлдерінің
əсерінен ооцисталар қабығы ыдырап кетеді. Сонан соң бұл торшалардан
макрожəне
микрогаметоциттер
ажыратылады.
Бұдан
кейін
макрогаметоциттер ірі жəне аз қозғалатын ұрғашы жыныс торшалары
макрогаметтерге айналады. Микрогаметоциттердің ядролары көптеп бөлініп,
одан пайда болған жаңа ядролар маңына цитоплазма түзіледі, мұның
нəтижесінде екі-үш бишігі бар, орақ тəрізденген еркек жынысты торшалар
пайда болады. Қозғалғыш микрогаметтер макрогаметалар денесіне еніп,
оларды ұрықтандырады оның нəтижесінде копула жəне зигота түзеледі.
Осыдан кейін зигота қабықпен қоршалып, ооцисталарға айналады.
Ооцисталардың пішіні кокцидиялартүріне қарай дөңгелек, сопақ, алмұрт
жəне эллипс тəрізді болады. Ооцисталар қабығы көбінесе екі қабатты, ал
цитоплазмасы түйіршікті болады. Сыртқы ортаға шыққан ооцисталар шар
тəрізденіп тығыздалады да, тіршілікке қолайлы жылылық, ылғалдылық жəне
ауа жеткілікті болған жағдайда, төрт споробластаға бөліне бастайды. Сонан
соң олардың əрқайсысының маңынан қабықша түзіліп, спороцистаға
айналады. Олар түзілісімен спороцисталар спораға айналады Спорогония
қолайлы жағдайда (жылылық, ылғалдылық жəне оттегі) 2-3 күнге созылады.
Спорогония нəтижесінде кокцидиялардың ооцисталары ішінде сегіз
спорозоит түзіліп, осылайша оның сыртта дамуы аяқталады. Мұндай дамып
жетілген инвазиялық ооцисталар сыртқы ортада бір жылдан артық уақыт
сақталуы мүмкін, олар бейім малға жұқса, ауру қоздыра алады.
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.109- сурет. Қоянның ішегінде (А) жəне сыртқы ортада (Б) Eimeria media
даму сатылары: 1- спорозоит; 2- 4 –шизонттардың 1-ші жəне басқада
генерацияларда
жетілуі;
5үш
генерацияның
мерозоиты;
6микрогаменттердің жетілуі; 6 А- макрогаметтер; 7- микрогаметтер; 8 – зигота
(ооциста); 9- қоян организмінен шыққан спорланбаған ооциста; 10- 12 –
спорогогия сатысы.
Індеттік деректер. Ауру қоздырушысының көзі ауру жəне ауырып
жазылған малдар, ересек тауықтар-паразитті алып жүрушілер, ұзақ уақыт
бойы сыртқы ортаға эймерий ооцисталарын шығарып отырады. Ауру əдетте
көктем мен күзге қарай, ооцисталардың қоршаған ортада дамуына бірден-бір
қолайлы жағдай туған кезде біліне бастайды. Азығы құнсыз, күтімі нашар
болса, бұзаулар эймериозға шалдыққыш келеді. Эймериоздың таралуына
құстарды сызды қорада ұстау жəне дұрыс азықтандырмау да ықпалын
тигізеді. Ауру құс шаруашылықтарында көктемде немесе күзде кездеседі, ал
құс фермаларында жылдың əр мезгілінде кездесе беруі мүмкін.
Патогенезі. Эймериялар күніне ішек, бауыр, бүйректің көптеген
эпителия торшаларын зақымдайды. Соның нəтижесінде ас қорыту, несеп
шығару жолдарының қызметі бұзылады да ағза уланады.
Аурудың белгілері. Эймериоздың жасырын кезеңі ірі қара малында 2-3
апта, қоян мен құстарда 4-12 күн. Эймериоздың жіті түрі жас төлдер мен
тауық балапандарына тəн. Олар осы кезде жүдейді, азыққа тəбеті төмендейді,
суды көп ішеді, дене қызуы 40-41 оС-қа дейін көтеріледі. 2-3 күн өткен соң
малдың іші қан араласып өтеді. Аурудың аяғына қарай, нəжісі қоңыр түсті
болып, малда қан аздылық, сарғыштану пайда болады. Малдың жалпы
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жағдайы нашарайды. Эймериоздың созылмалы түрінде оқтын-оқтын малдың
іші өтеді, арықтайды, тəбеті қашады, өсіп-жетілуі баяулайды. Ауру
көжектердің өсіп-жетілуі тежеледі, олар арықтайды, түгінің реңі қашып
үрпиеді, несебі жиі-жиі шығып, полиурия белгілері байқалады. Кейде
сілекейі шұбырады, тымау тиеді жəне көздің конъюктивасы қабынады.
Қабыну үрдістерінің дамуына байланысты ағза əлсіреп, көжектер қоршаған
ортаға селқос қарап жатып алады. Бауыры зақымдалған қоянның көзі, танау
жəне ауыз қуыстары сарғаяды. Ауыр жағдайда көжектің денесі салданып, 710 күнде өліп қалады. Тауық балапанында ауру жалпы күйзелу жəне шөлдеу
белгілерінен басталады. Олар жылы жерге қарай топтаса береді.
Қауырсындары үрпиіп, қанаттары түсіп жата береді. Нəжісі сұйық,
алғашқыда жасыл түсті, кейіннен қара-қоңыр түсті, ал соңынан оған қан
араласады. Құстың қанаттары мен аяқтары жартылай салданып, 2-10 күннен
кейін өліп қалуы мүмкін. Эймериоздың созылмалы түрі ересектеу жас малға
тəн болады. Аурудың созылмалы түрінде құстың іші өтеді, арықтайды.
Кейде аяқтары мен қанаттары жартылай салданады. Ауру мал жүдейдеп
өсуден қалады, олардың кілегейлі қабықтары бозарыңқы келеді, іші өтеді
кейде қатады, нəжісіне қан араласады. Ауырып жазылған малдың басы
шаруашылық құндылығын жоғалтады жəне ұзақ уақыт бойы ауру
қоздырушысын тасымалдаушы болып қалады.
Диагноз. Аурудың клиникалық белгілері, індеттік деректер,
ауырғандардың
жасы,
өлекседегі
өзгерістерді
ескере
отырып,
микроскопиялық əдістермен құстың саңғырығын, қоян мен малдың нəжісін
зерттейді. Бұл үшін овоскопиялық Дарлинг жəне Фюллеборн əдістері
қолданылады.
Емі. Ауру жауарларды оқшаулап емдейді. Малға 3-4 күн бойы
сульфадемизмин 100 мг/кг мөлшерінде, норсульфазол 60 мг/кг, сонан соң
тетрациклин тобындағы биомицин немесе третрациклин 20 кг/мг, биоветин
80 мг/кг мөлшерінде беріледі. Кокцидинді (зоален) 0,05 г/кг мөлшерінде
қатарынан 4 күн жеммен беріп, 3 күн үзіліс жасайды да тағы 4 күн осы
тəртіппен береді. Қозының эймериозына қарсы химкокцид 30 мг/кг
мөлшерінде күніне 1 рет 5 күн бойы арасына 3 күн салып 2 дүркін жеммен
береді. Сондай-ақ сульфадиметоксин немесе сульфапиридазин 50 мг/кг
мөлшерінде 1 рет 5 күн бойы арасына 3 күн салып 2 дүркін береді.
Ауру көжектерге су орнына 0,5-1 % норсульфазол ертіндісі, ал
дымқылданған жемге қоянның əр 1 кг тірідей салмағына 0,1 г-нан фталазол
қосылып беріледі. Бұл препараттарды 4-6 күн қолданады. Эймериозға қарсы
сульфадиметоксинді, алғашкы күні 100 кг жемге 320 г дəріні косып, ал соңғы
4 күнде 160 г қосып жегізеді. Химкокцидті 0,03г/кг салмак есебімен əр 3 күн
сайын 2-5 күн қатарынан жемге қосып берген жақсы нəтиже береді.
Ауру балапандарға емдік мақсатында 200 г кокцидинді 1 т жемге
қосып, 5-7 күн қатарынан жегізеді. Сонымен қатар, норсульфазолды 30-50 мг
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бір балапанға сумен, сульфадемизинді 400 мг/кг күніне 1 рет 3-5 күн бойы,
сульфадиметоксинді 500 мг/кг мөлшерінде 1 л сумен береді.
Сақтандыру шаралары. Аурудың алдын алу үшін көжектерді таза
ауада, құрғақ, желдеткіші бар қорадағы торлы үйшіктерде ұстау керек.
Олардың үйшіктерін тазалап, төсеніштерін өзгертіп отыру қажет, науаны
ыстық дезинфектантпен жуып отыру шарт. Аурудың алдын алуда көжектерді
дұрыс азықтандырудың маңызы зор. Көжектерді енесінен айырғанда
химиялық шаралар жүргізіледі. Ол үшін 100 мг сульфадиметоксин мен 25000
БД кг мономицинді қосып немесе 100 кг сульфапиридазинді 100 кг
мөлшерінде мономицин мен қосып жеммен 5 күн бойы, арасына 3 күн салып
2 рет береді. Құс балапандарын құрғақ қорада өсіру қажет. Оларды қалың
төсеніште ұстап 10 күндік жасынан бастап химиялық дəрілермен аурудан
сақтандыруға болады. Құс қораларын зарарсыздандыру үшін 7 % аммиак
ертіндісі, 10 % бихлорлы йодтың ыстық ерітіндісі, ыстық су жəне бу
қолданылады. Төлді таза жəне құрғақ қораларда ұстау керек. Қора іштерін
саңғырық, мал нəжістерінен тазалап, құм сеуіп құрғатқан дұрыс. Нəжістерді
дер кезінде шығарып, биотермиялық əдіспен зарарсыздандыру шарт.
Төлдерді ересек малдан бөлек жайылымдарда жаяды. Төлді ойпатты жəне
шалшықты жайылымдарда жаюға болмайды. Жайылым жерді өзгертіп отыру
шарт. Жыл сайын эймериоз кездесіп тұратын шаруашылықтарда, төлдің
апталық жасынан бастап химиялық дəрілермен алдын алу əдісін қолданып,
антибиотиктердің түрлерін алма кезек қолдануға болады.
Бақылау сұрақтары:
Протозоология.
Протозоология ғылымы
Қарапайымдылардың құрылымы
Пироплазмидоздар.
Бабезиидоз қоздырушысы жəне қоздырушы биологиясы.
Бабезиидоздың індеттік деректері.
Бабезиидоз патогенезі мен клиникалық белгілері.
Бабезиидоз диагностикасы.
Бабезиидоз емі.
Бабезиидоздан сақтандыру шаралары.
Пироплазмоз.
Пироплазмоз қоздырушысы.
Пироплазмоздың індеттік деректері.
Пироплазмоздың клиникалық белгілері.
Пироплазмоз диагностикасы.
Пироплазмоздың емі.
Пироплазмоздан сақтандыру шаралары.
Франсаиеллез.
Ірі қара франсаиеллез қоздырушысы.
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Ірі қара франсаиеллезінің індеттік деректері жəне аурудың белгілері.
Иммунитеттің қалыптасуы.
Франсаиеллез диагностикасы мен емі.
Франсаиеллез сақтандыру шаралары.
Нутталлиоз.
Нутталлиоз қоздырушысы.
Нутталлиоздың індеттік деректері.
Иммунитеттің қалыптасуы.
Нутталлиоз диагностикасы.
Нутталлиоз сақтандыру шаралары.
Тейлериоз.
Тейлериоз қоздырушысы.
Тейлериоздың індеттік деректері жəне аурудың белгілері.
Тейлериоз диагностикасы жəне емі.
Тейлериоздан сақтандыру шаралары.
Кокцидииоздар.
Эймериоз қоздырушысы жəне қоздырушы биологиясы.
Эймериоз індеттік деректері.
Эйериоздың патогенезі жəне аурудың белгілері.
Эймериоз диагностикасы.
Эймериоздың емі.
Эймериоздан сақтандыру шаралары.
16.7. Трихомоноздар.
Трихомоноздар (бишіктілер) тобына Mastigophora 1-ден 8-ге дейін
бишігі бар қарапайымдылар жатады. Олар жыныссыз жолмен екіге немесе
көпке бөлініп көбейеді. Бишіктілердің 900-ден астам түрлері бар, олардың
ішінде 100 шақтысы ауру қоздырады. Олардың ішінде мал шаруашылығына
ең көп шығын əкелетіндер трихомонос жəне трипаносома туыстарының
түрлері. Біріншісі малдардың трихомонозын, ал екіншісі трипаносомоздарын
қоздырады.
16.7.1. Ірі қара мал трихомонозы
Ірі қара трихомонозы – Трихомоноз крупного рогатого скота - малдың
жыныс мүшелерін мекендейтін бір торшалы қарапайымдылар қоздыратын
қынап пен оның кіре берісі жəне жатыр қабынатын, буаз сиырлар іш
тастайтын, бұқаның ені қабынып ұрық беру қабілетінен айырылуы
белгілерімен сипатталатын протозооид ауруы.
Қоздырушысы. Trichomonas foetus – пішіні ұршық тəрізді, кейде
сопақша. Олардың ұзындығы 8-25 мкм, ені 3-15 мкм. Алдыңғы жағында 3, ал
артқы жағында 1 бишігі бар. Бишіктері паразит тұрқынан ұзынырақ, олар
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қозғалыс қабілетін қамтамасыз етеді. Паразиттің бір жағында жұқа жарғағы
бар. Ортасында денесіне тірек болатын екі өзегі бар (аксостиль). Ядросы
алдыңғы жағына орналасқан болады. Трихомонадалар ұзынша бойынан қақ
жарылып екіге бөлініп көбейеді. Олар эритроциттерді, микробтарды жəне
шырышты жеп қоректенеді. Трихомонадалар көбейгенде шығаратын улы
заттар жыныс мүшелеріне уытты əсерін тигізіп, оларды қабындырады.
Індеттік деректер. Трихомонадалар көптеген əлемдік елдерде, оның
ішінде Қазақстанда, əсіресе оңтүстік аймақтарында энзоотия түрінде
кездеседі. Инвазияның көзі ауру бұқалар жəне сиырлар, сонымен қатар
паразитті алып жүрушілер болып табылады. Трихомоноз əдетте малдың
табиғи шағылысу кезінде жұғады. Ауру бұқалар сырттай қарағанда сау
болып көрінеді. Ауру ластанған құрал-сайман, аспап арқылы да жұғуы
мүмкін. Трихомонозбен əдетте шағылысу жасына жеткен мал ауырады.
Трихомоноз шыққан шаруашылықта көптеген сиырлр қысыр қалады, буаз
сиырлар іш тастайды немесе құрсақтағы төлі іріп-шіріп кетеді. Ауру бұқалар
белсіздікке шалдығады.
Патогенез. Трихомонадалар қынап пен оның кіре берісі жəне жатыр
кілегей қабықтарын
қабындырады. Буаз сиырлардың плацентарлық
қоректенуі бұзылады, олар іш тастайды.
Аурудың белгілері. Аурудың жасырын кезеңі 3-7 күнге созылады. Ауру
бұқамен шағылыстырған сиырдың бірнеше күннен кейін ыстығы 40,8 оС
дейін көтеріледі, аяғын тыпыршытып, арт жағына қарай береді. Тəбеті
төмендейді, сауын сиырдың сүті кемітеді. Сиырдың сыртқы жыныс мүшелері
қабынады, қызырады. Қабынған қынаптың ішінде үлкендігі тары түйіріндей
бөртпелер пайда болады. Қынап ішіне шырышты-іріңді жалқаяқ жиналып
олар паразиттерге қорек болады, себебі құрамында көптеген лейкоциттер мен
эпителий торшалары бар. Төлдің дамуымен қатар жатырда трихомонадалар
жедел өсіп-өнеді. Жатырдың кілегей қабығы қабынып, жалқаяқтың мөлшері
көбейеді, ол ірің аралас қоймалжыңға айналады. Бұл катаральді-іріңді
эндометритке тəн белгілер. Мұндайда буаз малдың ішінде төл 2-3 айлық
кезінде өліп қалады. 1-3 айлық буаз сиырлардың іш тастауы əдетте байқаусыз
өтеді. Кейбір жағдайларда, іштегі төл іріп-шіріп пиометра дамиды, жатыр
ішінде көптеп ірің жиналады. Ауырған сиырдың жыныс айналымы бұзылып,
нимфоманияға шалдығады да көп рет күйлейді, бірақ ұзақ уақыт қысыр
қалады.
Трихомоноздың созылмалы түрінде аурудың сыртқы белгілері
байқалмайды, тек қана олардың сүті кемиді, қанында кейбір өзгерістер
байқалады.
Трихомонадалар алғашқыда бұқалардың күпігін мекендейді, ал
кейінірек қосалқы жыныс бездеріне де енеді. Бірнеше күннен кейін бұқаның
күпігі ісінеді, оның ішінен шырышты-іріңді жалқаяқ тамшылайды. Несеп
шығарғанда мал ауырсынады. Бұқаның қамшысына ұсақ қызыл бөртпелер
шығады, олар кейінірек кішірейіп бозарыңқы тартады. 12-14 күннен кейін
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аурудың сыртқы белгілері біртіндеп жойылып, сырттай қарағанда мал
сауыққандай болады. Егер қабыну құбылысы көпке созылса, бұқа белсіздікке
ұшырайды. Кейде бұқаның енбауы, ұрық түтіктері жəне ендері қабынады.
Бұқалар бірнеше жыл бойы қоздырушыны бөлуші болып, шағылысқанда сау
ұрғашы малға ауру жұқтырады.
Диагноз. Ауруды анықтағанда індеттік, клиникалық деректерді ескере
отырып, лабораториялық зерттеулер жүргізіледі. Ол үшін, жатырдың
шырышты қабық жəне күпек шайындыларынан жəне шəуеттен қоректік
орталарға себінділер жасайды.
Емі. Ауру малдарды оқшаулайды жəне емдейді. Ауруға шалдыққан
сиырдың жыныс мүшелерін глицеринге немесе суға ерітілген 8-10 %
ихтиолмен, йод ерітіндісімен (1:500), флавакридинмен (1:1000) немесе
этакридан лактатпен (1:500) резеңке түтікше арқылы жуып шаяды. Сонымен
қатар, бұлшық етке 80-150 мл мөлшерінде 3 рет метронидозолдың (трихопол)
1 % ерітіндісі егіледі.
Бұқаларды емдегенде 5 күндік метронидозолды қолданған ем жақсы
нəтиже береді. Оның физиологиялық ерітіндісін бұлшық етке немесе тері
астына (50 мг/кг) егеді. Сол кезеңде осы препаратпен күпек ішін жуыпшаяды. Емдеу жүргізілген малдарды трихомонозға тексеру шарт.
Қораларады инвазиядан тазарту үшін 2 % натрий сулы тотығы ерітіндісін, 5
% креолин эмульсиясын, 20 % жаңа сөндірілген əкті қолданады. Төсеніш пен
қиды биотермиялық əдіспен өңдейді.
Сақтандыру шаралары. Тиімді сақтандыру шараларына инвазиядан
таза шаруашылықтағы малды аурудан аман сақтау жəне ірі қара мал арасына
ауру енгізбеу жатады. Трихомоноз
табиғи шағылысу кезінде, кейде
қолдан
ұрықтандырғанда
жəне
ластаңған құрал-аспаптар арқылы
жұғатын
болғандықтан,
шаруашылыққа сырттан əкелінген
малдарға шектеу қойып, оларды
мұқият
тексеруден
өткізеді.
Шаруашылықта трихомоноз байқалған
жағдайда, сиырларды тек қана қолдан
ұрықтандырады. Бұқаларды зерттеп,
олардың тұқымдық бағасына қарай
емдейді, немесе етке союға жібереді. 110 – сурет. Шайындыдан жасалған
Шаруашылық бұқаларын жылына 2
жағындыдағы трихомонадалар.
рет трихомонозға тексереді.
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16.7.2 Киеңкі (қарақаптал, трипаносомоз)
Киеңкі – Трипаносомоз – Trypanosomosis – жыныстық жанасу арқылы
жұғатын, малдың жыныс мүшелері, терісі жəне жүйке жүйесі зақымданумен
сипатталатын созылмалы түрде өтетін ауру. Бұл аурудан өлім-жітім 30-50 %ға дейін жетеді. Құлындар өте сирек аурады жəне анасының сүті арқылы
заладанады.
Қоздырушысы. Киеңкінің қоздырушысы -Trypanosoma equiperdum ұзынырақ келеген денесі бұрғы тəрізді бір торшалы паразит, ұзындығы 22-28
мкм, ені 1,4-2,6 мкм. Денесінің орта тұсында ядро, ал оның арт жағында тағы

111 – сурет. Trypanosoma (Романовский-Гимза бойынша боялған)
1-ядро; 2- блефаропласт; 3 – ундуцилирлаушы мембрана, 4протоплазма, 5 - жіпшелері.
бір кішірек ядро (блефаропласта) орналасқан болады Осы кішірек ядродан
трипоносомның бишігі басталып, ол
паразиттің бір жақ шетіндегі жұқа
жарғақты көмкеріп, торшаның бас
жағында бос бишік болып жатады.
Киеңкінің трипаносомасы жыныс
мүшелерінің кілегей қабығын жəне
осы қабықтың қыл тамырларын
мекендейді. Жыныс мүшелерінде
паразит ұзынынан жай екіге бөліну
арқылы көбейеді. Паразит денесінен
уытты заттар трипанотоксин бөлініп
шығады. Трипанотоксин қанға тарап
112-сурет. Сығылған тамшыдағы
бүкіл денеге зиянды əсерін тигізеді
Тrypanosoma eguiperdum.
Індеттік деректер. Ауру Қазақстанның кейбір оңтүстік аудандарында
кездеседі. Көбінесе жылқылардың шағылысу маусымында ауру малдан сау
малға жұғады. Үйірдегі айғыр ауруды биелерге таратады. Сондай-ақ ауру
қоздырушыны зерттеу аспаптары арқылы да таралуы мүмкін. Киеңкі əсіресе
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асыл тұқымды мал өсіретін жылқы зауыттарына жəне фермаларына аса
қауіпті.
Сыртқы белгілері. Киеңкінің жасырын кезеңі 1-3 айға созылады,
аурудың даму үш сатысын ажыратады. Алғашқы кезеңінде айғырдың жыныс
мүшелері ұмасы, қасасы, күпігі ісінеді. Ал биенің желіні, сыртқы жыныс
мүшелері жəне құрсағының төменгі жағы ісінеді. Ісіктерді сипап көргенде
салқын, жұмсақтығы қамыр тəрізді болады жəне малдың ауырсыну
байқалмайды. Жыныс мүшелерінің терісінде алғашқыда кішкентай түйіндер
пайда болып, олар кейіннен ашық жараға айналып жазылып кетеді де,
орнында ақшыл дақтар (пигментсіз) қалады. Қынаптан сарғылт түсті қан
аралас жалқаяқ ағады. Аурудың бұл кезеңінде ісіктер басым болғандықтан,
оны ісіктер кезеңі деп атайды. Аурудың бұл кезеңінде жылқының жалпы күйі
өзгере қоймайды. Осы кезеңнің аяғында малдың жыныстық қабілеті
күшейгендей сырт белгілері байқалады.
Екінші кезеңінде жылқының терісінде есек жем тəрізді бөртпелер
пайда болады. Сауырында, кеуденің екі жағында жəне қарын жағында
дөңгелек, диаметрі 4-20 см-дей шығыршық тəрізді ісіктер пайда болып,
бірнеше сағаттан кейін бұл ісіктер өздігінен жойылып, аздан соң қайта
шығуы мүмкін. Буаз бие осы кезеңде іш тастайды. Ауру асқына түссе,
киеңкінің үшінші кезеңі басталады.
Үшінші кезеңінде жылқының жүйке жүйесі жартылай (парезге) немесе
толық салдануға шалдығады. Əдетте бір жақты жүйке парезге шалдыққан
жылқының бір құлағы салбырайды, бір жақ қабағы түседі, ернінің бір жағы
қисаяды. Жылқының шоңданай жүйкесі зақымданса, жүрісі тəлтіректеп,
сауыры мен артқы аяқтарының бұлшық еттері семе бастайды, малдың жүрісі
өзгеріп, артқы аяқтарын сылтып басады. Бел жағындағы жүйкесі толық
зақымданған жағдайда, жылқы артқы аяқтарын баса алмай, ит сияқты
отырып қалады. Сол себептен киеңкіні орысша «подседал» деп те атайды.
Жылқы бөксе жағын көтере алмай, жатып қалып бірте-бірте көтеремге
айналады да, денесі салданып өліп қалады. Осылай ауырған жылқының 30-50
%-ға дейін өлімге ұшырауы мүмкін. Киеңкі созылмалы ауру, ол 1 жылға,
кейде одан артық уақытқа созылады.
Диагноз. Киеңкіні анықтау үшін бір ай ішінде үш рет аракідік
байқалған клиникалық белгілерін ескере отырып, микроскопиялық жəне
серологиялық (КБР) зерттеулер жүргізеді. Микроскопиялық зерттеу жүргізу
үшін, ауырған биенің қынабынан, айғырдың үрпі каналынан (уретрасынан)
қырынды алып, төсеніш шыныға бір тамшысын тамызып, жапқыш əйнекпен
қысып көруге болады. Сол себептен де қосымша қан сарысуын серологиялық
реакциясында трипаносома антигенімен тексереді.
Киеңкі шыққан жылқы табыны арасында клиникалық, микроскопиялық
жəне КБР əдістерімен зерттеулер нəтижелерін ескере отырып, оларды 4 топқа
бөледі.
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1. Аурулар тобы: а) КБР əдісімен 1 рет болса да оң реакция (титрі 1:10
жəне жоғары) берген немесе жыныс мүшелерінен трипаносома табылған
жылқы; б) КБР əдісімен 2-3 рет күдікті нəтиже берген жылқы; денесінде
шығыршық пішінді ісіктері, в) салдану жəне жартылай салдану белгілері бар
жылқы; г) КБР əдісімен теріс реакция берген, бірақ ауруға тəн клиникалық
белгілері бар жылқы.
2. Ауруға күдіктілер тобына: үш рет КБР əдісімен теріс реакция
берген, бірақ аурудың көмескі болса да белгісі бар жылқы; 3 рет КБР
əдісімен зерттегенде, 1 рет күдікті реакция берген, бірақ ауру белгілері жоқ
жылқы; аурудан сау емес топтағы көтерем жылқы жатады.
3. Күдіктілер тобына аурудан сау емес үйірде шағылысуда болған
жылқы жатады
4. Ауру топқа жатқызылмаған, ауруға күдікті жəне ауру жылқымен
шағылыспаған мал - сау деп саналады.
Емі. Бірінші жəне екінші топтағы жылқыларды оқшаулап емдейді.
Жылқының күре тамырына 0,015 г/кг мөлшерінде физиологиялық ерітіндіге
езілген 10 % наганин құйылады немесе азидинді 3-5 мг/кг мөлшерінде 7 %
ерітінді түрінде бұлшық етке егеді. Емді 24 сағаттан соң осы дозада
қайталайды. Емделген жылқыларды 5-6 айдан кейін зерттейді, теріс теакция
берген жылқыны сау деп есептейді. Ауру қайталанса, жылқыны етке союға
жібереді.
Үшінші топтағы жылқыларды түгелдей емдік мөлшерде наганин егіп
емдейді.
Сақтандыру шаралары. Киеңкі ауруынан таза емес шаруашылықта тек
қана жасанды ұрықтандыру қолданылады. Ауру жəне ауруға күдікті биелерді
емдеуден кейін, осы топтағы айғырлардың шəуетімен ұрықтандырады.
Ауруға күдікті биені, сау айғырдың немесе ауруға күдікті саналған, бірақ
наганинмен емдеген айғырдың шəуетімен ұрықтандырады. Егер
шаруашылықта ауру жылқы шықса, онда оларды дер кезінде сойып
тастайды. Бұл шара шаруашылыққа тиімсіз болса, ауру жəне ауруға күдікті
топтағы жылқыны емдейді.
Шаруашылықты аурудан сақтандыру мақсатында, киеңкіден сау емес
жылқы фермаларынан малды əкелуге тиым салынады. Сырттан əкелінген
малға шектеу қойылып, оларды зерттейді.
16.7.3. Су-ауру
Су-ауру - Су-ауру - Trypanosoma eguiperdum - трансмиссивті ауру,
малдың дене қызуы көтеріліп, денесінің əр жерінен ісіктер пайда болуы, сөл
бездерінің ісінуімен жəне ағзаның əлсіреуімен сипатталады. Көбінесе түйе,
жылқы, есек жəне қашыр зақымданады. Бұл аурудан жануардың өлім-жітімі
12-50 % жəне одан да жоғары болуы мүмкін.
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113-сурет. Сығылған тамшыдағы
Trypanosoma eguiperdum.

114-сурет. Trypanosoma
ninaekohjakimovae (Романовский Гимза
бойынша боялған).
Қоздырушысы. Trypanosoma ninaekohjakimovae, бұрғы тəрізді
қарапайымдылар. Дене тұрқы 20-30х1,5-2,8 мкм, олар қан плазмасында, сөл
бездерінде, ішкі ағзаларда, жүйке жүйеде мекендейді. Ауру малдан сау
малға қоздырушыны қан сорғыш жəндіктер-соналар тасымалдайды.
Індеттік деректер. Су-ауру Орта Азия республикалары мен
Қазақстанда
кездеседі.
Əсіресе
Шымкент,
Қызылорда,
Атырау
облыстарында, Орал мен Сырдария өзендері алқаптарында жиірек
байқалады. Инвазияның көзі - ауру мал мен ауырып жазылған мал, ал ауруды
таратушылар жəне алып жүрушілер қан сорғыш жəндіктер мен шақпа
шыбындар болып табылады. Трипаносомалар жарақаттаған тері жəне кілегей
қабық арқылы оңай енеді. Су-ауру шыбын-шіркей көп батпақты, шалшық
сулы, ағынсыз қара сулары мол жайылымдарда көбірек кездеседі. Жаз бойы
су-ауру трансмиссивті жолмен таралып, күзге қарай ауру малдың саны
көбейеді.
Патогенез. Трипаносомалар жануардың ағзасына түсіп, алғашқыда
енген жерінде дамиды, содан кейін қанға жəне ішкі ағзаларға еніп, уытты
өнімдерін бөледі. Улы заттар қан тамырларының қабырғаларын, жүйке
жүйені жəне қан эритроцитін (гемолиз) зақымдайды.
Сыртқы белгілері. Аурудың жасырын кезеңі 2-3 аптаға созылады.
Түйе су-ауруының жіті түрінде əлсін-əлсін дене қызуы 40 оС дейін
көтеріледі. Сөл бездері ұлғаяды, оларды қолмен сипағанда мал ауырсынады.
Малдың танауынан су, көзінен жас ағады, кейде іші өтеді. Ауру созылмалы
түрге айналады. Бұл кезде түйенің жүні үрпиіп, ұйысып қалады. Оқтыноқтын жүйке жүйесі қозып, түйе айнала береді, аяқтары ісінеді, өте қатты
арықтайды. Су-аурудың созылмалы түрі бір жылдай уақытқа созылады. Ауру
түйе көп жатып, шөлдей береді. Ауру буаз түйе, буаздықтың бірінші айында
іш тастайды. Кейінірек түйенің арт жағы салданып, мал өлімге ұшырайды.
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Жылқының алғашқыда байқаусыз дене қызбасы болады. Ауру малдың
денесі босаңсиды, тəбеті болмайды. Денесінің əр жерінде ісік пайда болады.
Ісіктер жыныс мүшелері мен аяқтарында да болуы мүмкін. Дене ыстығы
көтерілуімен қатар тыныс алуы жəне тамыр соғуы жиілейді. Ауруға жүйке
жүйесі шалдыққан жылқы қозып алға ұмтылады немесе сіресіп тұрып
қалады. Қан құрамын зерттегенде эритроциттер саны 2-3 млн-ға дейін
азайғаны байқалады.
Көбінесе су-ауруымен жылқы созылмалы түрде ауырады. Дене
қызбасы қанда паразит көбейгенде ғана көтеріледі. Мал жүдейді, көзінде
ирит жəне кератит белгілері пайда болады. Кілегей қабықтары бозарыңқы
сарғыш тартады. Кейде су-ауруға жүйке жүйесі де шалдығуы мүмкін. Бұл
кезде малдың жүрісі сенімсіз болып, сүріншек келеді. Тəбеті сақталғанымен,
кейінірек жылқының бөксе жағы салданып жатып қалады да, өледі.
Диагноз. Аурудың індеттік деректерін, клиникалық белгілерін ескереді,
микроскопиялық жəне серологиялық зерттеулер жүргізеді. Шыныға жаққан
қан жағындысын Романовский əдісімен бояп, микроскоп арқылы
трипаносомаларды іздестіреді. Паразиттің бір данасы табылса, онда мал ауру
деп табылады. Бірақ микроскопиялық əдіс үнемі оң нəтиже бермейді,
сондықтан да малдың қан сарысуын серологиялық реакциялармен зерттейді.
Жылқының қанын комплемент байланыстыру реакциясымен (КБР), ал
түйенің қанын формалин реакциясымен тексереді. Ол үшін малдың 1 мл
қанын 2 тамшы таза формалинмен араластырып, оны термостатқа (37 оС)
немесе бөлме температурасында 1 тəулікке қалдырады. Егер түйе суауруымен ауырған болса, онда қан сарысуы желім тəрізді ұйып қалады, ал
мал аурудан сау болса, қан сарысуы қалыпты жағдайында қалады.
Емі. Ауру малды оқшаулап, емдейді. Су-ауруды емдеу үшін азидинді
3,5 мг/кг мөлшерінде 7 % ерітінді тұрінде бұлшық етке арасына 24 сағат
салып 2 рет егеді. Бұл препаратты буаз түйеге екпейді, өйткені олар дəрінің
əсерінен іш тастайды. Сонымен қатар, наганин мен азидин қоспасын қолдану
жақсы нəтиже береді. Алдымен 1 г наганинді жəне 3,5 г азидинді
қайнатылған суға 10 %-дық концентрацияда жеке-жеке ерітіп араластырады.
Қоспаны ауру малға əр 100 кг тірі салмағына 3,5 мл есебімен тері астына
немесе қалың етке егеді. Емделген малды 4, 5 жəне 6 айдан кейін тексереді.
Зерттеулер нəтижесінде трипаносомалар табылған немесе антидене титрі
жоғары болған малы қайта емдейді.
Сақтандыру шаралары. Су-ауруынан таза емес шаруашылықта
тасымалдаушылардың пайда болған кезінен бастап, малды сақтандыру
мақсатында арасына 1,5 ай аралатып 2 рет наганин егеді. Аурудан таза емес
шаруашылықтарды инвазиядан арылту үшін, көктемде, жазда жəне күзде мал
басын 3 рет диагностикалық мақсатпен тексереді. Малды қан сорғыш
жəндіктері жоқ жайылымдарда жаяды.
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Бақылау сұрақтары:
Бишікті қарапайымдылар тобы.
Ірі қара трихомонозының қоздырушысы.
Ірі қара трихомонозының індеттік деректері.
Ірі қара трихомонозы патогенезі жəне аурудың белгілері.
Ірі қара трихомонозының диагностикасы.
Ірі қара трихомонозының емі.
Ірі қара трихомонозынан сақтандыру шаралары.
Киеңкі.
Киеңкі қоздырушысы.
Киеңкі індеттік деректері.
Киеңкі ауруының сыртқы белгілері.
Киеңкі диагностикасы.
Киеңкі емі.
Жылқыларды киеңкіден сақтандыру шаралары.
Су-ауру қоздырушысы. Су-аурудың індеттік деректері.
Су-аурудың сыртқы белгілері.
Су-ауру диагностикасы.
Су-аурудың емі.
Су-аурудан сақтандыру шаралары
17. Арахноздар
Арахнология – құстар мен жануарлардың арахноз ауруларын туғызатын
өрмекші, кене тəріздес паразиттерді зерттейтін ғылым. Кенелер ауру
қоздырушыларын тасымалдаушы жəне эктопаразит болып табылады.
Сонымен қатар кейбір кенелер, аурулардың қоздырушысы немесе
қарапайымдылар мен гельминттердің аралық иесі болуы мүмкін.
Арахноздар - Арахнозы – өрмекші тəрізді (Arachnoidea) класының
паразиттік жəне улы өкілдері – арахнидтер қоздыратын жануарлар аурулары.
Жануар арахнид қоздырушыларының кеңінен тарағандары –арахнидтің екі
отрядынан тұратын өрмекші тəріздестер: Acariformes (нағыз кенелері –
саркаптоидтар, демодекоздар, краснотелковые) жəне Parasitiformes
(паразиттік кенелер – иксодид, аргас, гамазид). Қоздырғыштың əрбір түрі
жануардың белгілі түріне үйренген жəне спецификалық ауру туындатады.
17.1. Паразиттік формалы кенелер.
Паразиттік формалы кенелер отрядына Ixodoidea – иксодид кенелері
жəне надсемейства Gamasoidea- гамазиод кенелері. Иксодид кенелерін екі
семействаға бөледі: Ixodoidea – иксодид немесе орман жəне жайылым
кенелері жəне Argasidea – аргазидтер жəне синантропты кенелер.
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Жайылым кенелері (иксодид) табиғатта кең тараған. Олар негізінен
орманды, тыңайған жайылымдарда мекендеп жануар қанымен қоректенеді.
Кейбір түрлері мал қораларында мекендейді. Жануарлар денесінде кенелер
өте көп мөлшерде жəне ұзақ мерзім бойы болса мал жүдеп арықтайды.
Сонымен қатар жайылым кенелері тасымалдайтын пироплазмидоз
қоздырушысын жұқтыруы мүмкін.
Жайылым кенелері бөлек жынысты, доғал пішінді, ұзындығы 5-6 мкм.
Денесінің алдыңғы бөлігінде тұмсығы-гнатосома орналасқан болады.
Тұмсықтың құрамына: оның түбі, 2 қармалауыш, 2 хелицер (жоғарғы жақ)
жəне бір гипостам (төменгі жақ) енеді. Жақтары мен гипостомдар тістермен
қаруланған. Кейбір жайылым кенелердің көздері болады. Денесінің құрсақ
жағында 6 бунақтан тұратын 4 жұп аяқ орналасады. Бунақтары сорғыш
жастықша жəне екі тырнақшамен қаруланған. Денесінің іш жағында,
төртінші аяқтарынан төменірек торлы табақшалар-перитремалар, ал олардың
ортасына тыныс тесіктері-сигмалар орналасқан. Сонымен қатар құрсақ
бөлігінде жыныс жəне артқы тесіктері орналасқан.
Иксодид кенелерінің ұрғашылары қанды сорып болып, жерге түсіп
жұмыртқа салғаннан кейін өледі. 2-3 аптадан кейін жұмыртқадан 6 аяқты
балаң кенелер шығады да, олар жануарға шабуыл жасап, 2-4 тəулік бойы
малдың қанын сорады. Кейбір иксодид түрлерінің қанға тойған балаң
кенелері, жануар денесінде қалып нимфаға айналады, ал басқа кенелер
түрлерінде бұл үрдіс жерде өтеді. Нимфаларда 4 жұп аяқ пайда болады.
Нимфа сатысы да 4-6 тəуліктей қан сорғаннан кейін жануарлар денесінен
түсіп немесе сол жануардың үстінде-ақ ең соңғы сатысы-имагоға айналады.
Кенелер дамуының қай сатысында болмасын, ұзақ уақыт бойы аштыққа
шыдап қыстап шығуы мүмкін. Табиғи факторларға байланысты, кенелердің
толық өсіп-даму сатылары бір немесе бірнеше айдан 3-4 жылға дейін
созылады.
Жайылым кенелерінің мал түріне шабуылдауына байланысты оларды
бір иелі, екі иелі жəне үш иелі деп жіктейді (73 – сурет). Бір иелі кенелер өсіпдамуының барлық сатыларында (балаң, нимфа жəне имаго) бір ғана
жануардың қанын сорады.
Екі иелі кенелер балапан жəне нимфа сатыларында бір жануарды, ал
имаго сатысында басқа жануарды талайды. Балапан кене жануар денесіне
өткеннен кейін, қанын сорып, түлеп нимфаға айналады. Нимфа сатысында
қанмен қоректеніп жерге түскеннен кейін, олар аналық немесе аталық кенеге
айналады. Кенелер жануарға жабылып, 7-9 күннен кейін дамуын аяқтайды.
Үш иелі кенелердің балапан, нимфа жəне имаго сатылары үш түрлі
жануарлардың денесінде өтеді. Қазақстан аймақтарында мекендейтін
иксодид кенелерінің тұқымдастары 6 туыстыққа бөлінеді, əр туыстық бір
кене түрінен тұрады.
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7
115 – сурет. Иксодид кенелерінің даму сатылары: 1- үш иелі кенелердің

даму сатысы; 2- екі иелі кенелердің даму сатысы; 3 – бір иелі кенелердің
даму сатысы.
1. Ixodes
туысына жататын кенелер Қазақстанның барлық
аймақтарында мекендейді. Олардың тұмсығы ұзын, түбі төрт бұрышты.
Көздері жоқ. Бұл кенелер үш иеде дамиды: балапан жəне нимфа – үй
жануарларында жəне жабайы (қоян, кірпі жəне т.б.) жануарларды, сонымен
қатар құстарда дамиды да, ал жыныстық жетілген кенелер ірі жануарларда
дамып-жетіледі. Əсіресе жануарларға үлкен зиян келтіретін I. ricimus жəне I.
persulcatus кенелері. Бұл кенелер ірі қара мал бабезиозының қоздырушысы
Babesia bovis, қой анаплазмозының қоздырушысы Anaplasma ovis жəне ірі
қара анаплазмозының қоздырушысы А. maginale тасымалдайды. Сондай-ақ, I.
Persulcatus
адамның
кейбір
вирусты
жəне
бактериалды
ауру
қоздырушыларын жұқтырады.
2. Dermacentor туысына жататын кенелер орталық жəне солтүстік
Қазақстанда мекендейді. Олардың тұмсығы қысқа, түбі төрт бұрышты,
жотасында, екінші аяқ тұсында көздері жəне мəрмəр реңді сауыты бар. Бұл
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үш иелі паразиттер: балапан-кене жəне нимфа сатылары негізінен ұсақ
жабайы сүт қоректі жануарларда дамиды, ал ересек, яғни имаго сатысы ірі
қара мал, жылқы, қой, ешкі жəне т.б.
дамиды. D. maginatus жылқының
пираплазмидоз ауруларынан басқа
малдың
анаплазмозын
(қоздырушысы А. maginale), қойдың
анаплазмозын (Anaplasma ovis) жəне
тейлериозын (қоздырушысы Theileria
recondita), сондай-ақ кеміргіштердің
туляремия ауруын тасымалдайды.
D.
pictus
жылқының 116-сурет. Dermacentor туыстының
кенесі.
пироплазмидоздарынан басқа
– итпироплазмозын (қоздырушысы Piroplasma canis), ірі қара малдың
анаплазмозын, жылқының энцефаломиелит ауруы жəне омбы геморрагиялық
қызбасының вирусын тасымалдайды.
3. Вoophilus туысының кенелері Қазақстанның оңтүстік аймағында
мекендейді. Бұл кенелер жайылым кенелерінің ішіндегі ұсағы, қоңыр түсті
болады. Тұмсығы қысқа, тұмсық түбі алты бұрышты, домалақ немесе доғал
стигмасы жəне көздері бар. Бір иелі B. calcaratus кенелері ірі қара малының
пироплазмозын жəне франсаиеллезін тасымалдайды. Малға жабысқан кене
25-30 күнде қанға тойынып, тасалау жерге 2-3 күннен соң жұмыртқа салады.
Олар иесінің денесіне түспей 5-10 күннен соң имаго (еркек немесе ұрғашы)
фазасына дейін өсіп-өнеді. Толық өсіп жетілуі 2 айға созылады. Бұл
кенелердің биотоптары ағашты-бұталы тау етегінде өмір сүруге қолайлы
жағдайлар бар жерде жиі кездеседі.
4. Rhipicephalus туысының кенелері Қазақстанның оңтүстігінде,
Қырымда, Қара теңіз жағалауында жəне Кавказда кездеседі. Бұл кенелердің
тұмсығы қысқа, түрқы алты бұрышты, көздері бар, үтір тəрізді стигмасы
жəне анальдік жолақты артқы тесік артында, еркек кенелердің екі жұп
анальдік қалқаншалары бар болып келеді. Бұлардың ішіндегі індеттік үлкен
рөлі барлары екі иелі кенелер - Bh. bursa көбінесе ірі қара мал мен қойдан
табылады, ал Bh. pumilio үй жəне тағы хайуанаттарына, адамға да жабысады.
Bh. вursa кенелері қойдың бабезиозы (В.ovis), тейлериозы (Th. recondita) жəне
пироплазмозы (Р.ovis), сондай-ақ, ірі қара малдың анаплазмозының (А.
maginale) қоздырушыларын тасымалдайды.
5. Hyalomma туысының кенелері Қазақстанның оңтүстігінде кездеседі.
Олардың тұмсығы ұзын, көздері жақсы дамыған болады. Олар бір, екі жəне
үш иелі болып бөлінеді. Бұлардың кейбір түрлері дала мен мал қораларында
мекендейді. Сондай-ақ көң астында, кемірушілердің інінде, саман жəне
қамыстан жасалған құрлыстарда кездеседі. Ал, H. Scupense кенесі мал
қорасында қыстайды, сол себепті тейлериоз ауруы бірен-саран түрде қыста
да кездеседі. Ересек кенелер малды мамыр-тамыз айларында, ал балапан
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кенелері мен нимфалары тамыз-қыркүйек айларында шағады. Тойынған
балапан құрттар мен нимфалар малдың үстінен жерге түсіп, жайылымда
қыстап шығады. H. Phimberum кенелері жылқы пироплазмозы мен
нутталиозының қоздырушыларын
тасымалдайды. Балапан кенелер
мен нимфалары мамыр айынан
қазан айына дейін жануарлардың
қанымен қоректенеді. Жайылымға
түсіп қалған нимфалар күзде имаго
сатысына өтіп, көктемге дейін
анабиоз жағдайына еніп, қыстап
шығады. H. Scupense - ірі қара
тейлериозы мен жылқы
117-сурет Hyalomma туысының кенесі.
нутталиозының қоздырушыларын тасымалдайды. Бұл кенелер жануарларды
жылдың суық уақытында, яғни қазан айынан мамырға дейін шағады.
6. Haemaphisalis туыстығының кенелері еліміздің оңтүстігінде тараған.
Бұл кенелердің тұмсығы қысқа, тұрқы төрт бұрышты, көздері жоқ, анальдік
жолақ артқы жағына орналасқан. Құрсақ жағында қалқаншалары жоқ,
сауыты бар. H. otophila үш иелі, ол қойдың анаплазмоз (Anaplasma ovis) жəне
пироплазмоз
(Piroplasma
ovis)
ауруларының
қоздырушыларын
тасымалдайды.
Иксодид кенелеріне қарсы негізгі күрес, оларды жайылымдарда, мал
қораларында жəне жануар денесіндегі кенелерді жою болып табылады.
Жайылымдарда кенелерді жою үшін, мелиоративті жəне шаруашылық
өсімдіктерін өсіру шаралары жүргізіледі. Жайылым жерлерді өңдеу
нəтижелерінде кенелердің көбі өледі жəне бір немесе екі иелі кенелердің
балапан мен нимфаларын тасымалдайтын жабайы жануарлардың саны
азаяды. Вoophilus calcaratus жəне басқа да бір иелі кенелермен күресу үшін
аурудан сəтсіз жайылымдарды 7-8 айға оқшаулайды. Жұмыртқадан шыққан
балаң кенелердің мекендейтін жануарлары болмаса, онда олар өлімге
ұшырайды.
Оңтүстік аймақтарда көктемнен бастап малды таулы аймақтарда
жаяды, өйткені кейбір өңірлердің биік тау жайылымдарында иксодид
кенелері мүлдем болмайды. Төменірек жатқан орман белдеуінде де кенелер
өте сирек кездеседі. Сондықтан биік тау жайылымдарын пайдалану,
малдарды кенеден сақтандырудың ең тиімді жолы. Күз айларында малды
таулы емес жайылымдарға жаяды, бұл кезеңде кенелердің белсенділігі
төмендейді.
Мал қораларындағы кенелерді жою үшін олар тығылатын
кеміргіштердің індерін, жарықтарды, тесіктерді, саңылауларды құмға цемент
араластырып бекітеді, сондай-ақ қора маңындағы өсімдіктерді орып
тастайды. Мал қораларының қабырғалары, төбесін, еденіне жөндеу
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жүргізілгеннен кейін, оларды 1 % севин суспензиясымен, 1,5 % стомазан
ерітінділерімен жəне т.б. заттармен шаяды.
Жануарлар үстіндегі кенелерден арылу үшін, малдың үстін акарицидтік
сұйықтармен өңдейді немесе шомылдырады. Бірақ 3 айға толмаған малды,
буаз жəне сауын малға мұндай өңдеулер түрін қолдануға болмайды. Ірі қара
малын севиннің 0,85 % сулы суспензиясын немесе 1 % стомазанның сулы
ертіндісін үстіне шашу арқылы дəрілейді. Өңдеуді əрбір 7 күн сайын,
кенелердің белсенді сатысы кезінде жүргізеді. Қойларды стомазанның 0,5 %
ерітіндісінде əрбір 7 күн сайын шомылдырады.
Жылдың суық кезеңдерінде ірі қара малында Hyalomma кенелері
тоғышарлық етеді, ал оларды жою үшін аккарицидтік дуст қолданады.
Бақылау сұрақтары: Арахнология. Жайылым кенелерінің биологиясы.
Қазақстан аймақтарында мекендейтін иксодид кенелерінің жіктеулері.
Аргазид кенелері еліміздің оңтүстігінде тараған. Олар екі
тұқымдастыққа – аргасин (Argasinae) жəне орнитодорин (Ornithodorinae)
тұқымдастығына бөлінеді. Аргасин тұқымдастығының маңызды өкілі құс
қораларында мекендейтін парсы кенесі (Argas persicus), ал орнитодорин
тұқымдасының маңыздысы қораларда мекендейтін кене (Argas lahorennsis).
Олар малды қатты жүдетеді. Сонымен қатар, парсы кенесінің барлық
сатылары құс бареллиозы, құс туберкулезі, құс сүзегі (тиф) жəне үйрек
қылауы ауруларының қоздырушыларын тасымалдайды. Бұл кенелер құс
эктопаразиті ретінде құсты арықтатады, көптеп жабылып шаққанда құс
балапандары өліп қалады. Бұл кенелердің көздері жоқ, тұмсығы денесінің
астыңғы жағында, тритемалары орақ тəрізді қашар кенесі – қой бруцеллезінің
қоздырушысын тасымалдайды.
Бұл тоғышарлар бөлек жыныстылар болып келеді. Бұлардың
тұмсықтары денесінің вентральді жағында орналасқан. Аргасин кенелерінің
шеткі жиектері айқын білінеді, ал орнитодорин кенелерінің жиектері анық
емес, алдыңғы жағы үшкірлеу болып келеді.
Парсы кенелері 20 оС жылылықта ғана өсіп-өнеді. Парсы кенелерінің
балапан сатысынан басқалары жарық сəулесінен қашады, соңдықтан олар түн
кезінде ғана құстарды жабып шағады. Кенелер қанды ұзақ уақыт сорады. Əр
қан сорған сайын ұрғашы кенелер 130 шақты жұмыртқа салады. Жұмыртқа
ішінде 2 аптадан соң балапан кене дамиды да, олар құстарға күндіз де, түнде
де шабуыл жасайды. Олар құстың мойнына, қанатының астына, клоака
маңына жабысып, құстың қанын сорады. 4-10 күннен кейін олар түсіп қалып,
бірінші нимфа сатысына, онан соң қан сорғаннан кейін екінші нимфа
сатысына айналады. Соңғы нимфа сатысынан имаго немесе ересек кене
пайда болады. Кененің толық өсіп-өнуі 1-2 жылда аяқталады. Парсы кенелері
2-3 жылдық аштыққа төзімді келеді.
Қора кенелері жануарлар денесінде тəуліктің кез келген уақытында
жабысады. Кененің ұрғашылары қанға тойғаннан кейін, жұмыртқаларын
қораның қабырғаларына, саңылауларға, кеміргіштердің індеріне тастайды.
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Олардан 14-15 күннен кейін балаң кенелер пайда болады. Олар қой денесіне
жабысып, бірінші нимфа сатысына, ал кейінірек екінші жəне үшінші нимфаға
айналады. Бұл кезең 3 аптадан бір жарым айға дейін созылады. Жерге түскен
нимфалар бірнеше айдан соң имаго немесе ересек сатысына өтеді. Қой қора
кенелері имаго сатысында 7-10 жыл бойы аштыққа шыдайды.
Күресу шаралары. Аргазид кенелерімен күресу шаралары қорадағы
жəне мал үстіндегі кенелерді жою болып табылады. Құсқа жабысқан парсы
кенелерін жою үшін оларға аккарицидтік дусты шашады немесе
инвазияланған дене бөлігін аккарицидтік суспензиямен өңдейді. Құстарды
осындай өңдеуден кейін, басқа құс қораларына немесе лагерге ауыстырады.
Құстардан босаған қораларды қалдықтардан мұқият тазартады. Құс
саңғырықтарын, шаң жəне жабайы құстардың ұясын жояды. Қора
қабырғаларын, тесіктерді, төбесін севиннің 2 % суспензиясымен шашыратып
өңдейді жəне сылау жұмысын жүргізеді. Ағаштан жасалған заттарды сумен
жуады да, ондағы жарық-тесіктерді ыстық соляр майымен бекітеді. Барлық
қораларды арасына 10 күн салып 2 рет стомазанның 1,5 % ерітіндісін,
севиннің 3 % суспензиясын, 5 % натрий фенолят эмульсиясын əр 1 м3
көлемге 100-200 мл мөлшерінде шашады. Сонымен қатар қора маңындағы
ағаштарды, қуыстарды мұқият тексеріп шығады, ал кене табылған жағдайда,
оларға неостомозан ерітіндісін шашады. Сондай-ақ кемірушілермен де күрес
жүргізеді. Құсты бұл қораларға күрделі жөндеуден өткізіп, қорытынды
дəрілеуден кейін 5-10 күннен соң ғана орналастыруға болады.
Қора кенелері жабысқан қойларды стомазин эмульсиясында
шомылдырады немесе ивермектин дəрісімен егеді. Қой қораларын дəрілеуге
жəне құс қораны парсы кенелерінен тазартуға осы мақсатқа арналған арнайы
препараттарды қолданады.
Гамазоид кенелері. Гамазоид кенелері еркін өмір сүрушілер жəне
тоғышарлық түрлері болып бөлінеді. Соңғысының ішінде құс
шаруашылығына құстың кенелері үлкен зиян келтіреді, ал ара
шаруашылығына – варроа якобсони кенесі араның варроатооз ауруын
қоздырады.
Тауық кенелері қан сорғыш эктопаразиттер жəне орнитоз, тырысқақ
жəне оба ауруларының қоздырушыларын тасымалдайды. Бұл кенелер өте
қозғалымпаз буынаяқтылар қатарына жатады. Тауық кенесінің пішіні
созылыңқы-сопақ, тұрқы 0,6 - 0,75 мм, үстінде көптеген қылдары бар.
Дененің сыртында көптеген қалқаншалары (склериттері) болады, ал олардың
арасында созылғылы жарғақ бар, ол кененің қан сорғанда 2 есе үлкеюіне
мүмкіндік береді. Аяқтары ұзын, оның бірінші буыны – коксалары
қозғалғыш келеді жəне оның соңғы буын табанында жұп тырнақшалары мен
мөлдір жабысқағы болады. Бірінші жұп аяқтары сезім қызметін атқарады,
олардың көздері жоқ себебінен кене қозғалғанда алдыңғы аяқтары жылдам
көтеріліп жəне жылдам төмен түсіп, кене өз жолын сипап көргендей болады.
Ауыз мүшелері тесіп-соруға бейім: жоғарғы жақтары (хелицерлері) 3-ші
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жəне 4-ші коксалар тұсында ашылады. Кененің еркегі ұрғашыларынан
кішірек, хелицерлері қысқарақ болады. Балаң кенелері қан сормайды, сыртқы
қабыршағы мөлдір, шыны түсті келеді. Аш кенелер ашық сары түсті, қан
сорған соң олар қызарады, сонан соң қоңырқай тартады. Тауық кенелері 20
о
С жылылықта жыл бойы тіршілік етеді, əсіресе жылдың ыстық кезінде тез
өсіп-өнеді. Əдетте бұл кенелер түнде шабуыл жасайды. Ұрғашы кенелер қан
сорғаннан кейін жұмыртқаларын тастайды, олардан 2-3 күннен кейін балапан
кенелер шығады да, аз уақытта нимфаға айналады. Нимфалар қанға тойынып,
түлейді жəне имаго сатысына өтеді. Кенелердің барлық даму сатысы 6-12
күнге созылады. Кене 11 айдай уақыт аштыққа шыдайды.
Күресу шаралары. Тауық кенелерімен күресу шаралары парсы
кенесінен арылудағы ұқсас. Тауық кенелері құс қораларында, құс ұяларында
мекендейді. Құс қораларында тауық кенелерін табу үшін саңылаулар мен
жарықтардың шаңын жинап, шыны ыдысқа салып қояды.
Тауыққа жабысқан парсы кенелерін жою үшін оларға аккарицидтік
дусты шашады немесе инвазияланған дене бөлігін аккарицидтік
суспензиямен өңдейді. Осындай өңдеуден өткен тауықтарды басқа құс
қораларына немесе лагерге ауыстырады. Тауықтардан босатылған қораларды
құс саңғырығы қалдықтардан мұқият тазартып, ағаштан жасалған
бұйымдарды сыртқа шығарады. Құс қораның ішіндегі көгершін, қарлығаш
жəне торғай сияқты құстардың ұяларынан тазартады. Қора қабырғаларын,
тесіктерді, төбесін севиннің 2 % суспензиясымен шашыратып өңдейді жəне
сылақ жұмысын жүргізеді. Ағаштан жасалған заттарды сумен жуады да,
ондағы жарық-тесіктерді ыстық соляр майымен бекітеді. Барлық қораларды
арасына 10 күн салып 2 рет стомазанның 1,5 % ерітіндісін, севиннің 3 %
суспензиясын, 5 % натрий фенолят эмульсиясын əр 1 м3 көлемге 100-200 мл
мөлшерінде шашады. Сонымен қатар қора маңындағы ағаштарды, қуыстарды
мұқият тексеріп шығады, ал кене табылған жағдайда, неостомозан ерітіндісін
шашады. Дəріленген қорада кенелер бір бөлмеден екінші бөлмеге көшіп
кетпес үшін, дəрілеуді ең алдымен аналық құс тұрған жəне құс
жұмыртқалайтын бөлмелерден бастайды, сонан соң акклиматизациялық
бөлмені жəне топтастыру үйшіктерін дəрілейді. Тауықтарды бұл қораларға
күрделі жөндеуден өткізіп, қорытынды дəрілеуден кейін 5-10 күннен соң ғана
орналастыруға болады.
17.1.1. Ара варроатоозы
Ара варроатоозы – Варроатооз пчел – ересек аралардың жəне олардың
балапан құрттарының, қуыршақтарының өліп қалуы түрінде байқалатын
ауру.
Ұрғашы кенелер қоңыр түсті, олардың ұзындығы 1,1 мм, ал ені 1,6 мм,
үстінде көптеген қылдары бар болып келеді. Кенелердің 4 жұп аяқтары, тікен
тəріздіі сорғыш ауызы бар. Еркек кенелер шағылысқаннан соң өліп қалады,
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ал ұрғашы кенелер 3-5 жұмыртқаларын еркек жəне аналық араның ұяларына
(расплодка) салып қалдырады. Кененің жұмыртқалары ара жұмыртқаларынаң
дамуының 7-ші күнінде ұя бөліктеріне түседі. Сонан кейін 2 күннен соң, бұл
жұмыртқадан протонимфалар шығады, олар дейтонимфаларға айналады, ал
соңғысы – ересек кенеге айналады. Варроздың барлық өсіп-өну сатысы 6-9
күнге созылады. Паразиттер араның əлсіз үйлерінде жəне ескі ұяшықтарда
белсенді дамиды. Кенелер қыста ара ұрпағының жоқтығынан өсіпдамымайды. Ұрғашы кене ара үйлерінде жазда 2-3 ай, қыста 5-7 ай, бос
ұяшықтарда – 6 аптадай, аралар өлексесінде – 3-5 апта, балапандарында – 711 апта өмір сүре
Күресу шаралары. Аурудан сəтсіз омарталарда шектеу қойылады.
Кенелермен залалданған араның ұялары (үйлері) фенотиозин, фальбекс
түтінімен өңдейді, варроатин, құмырсқа қышқылының аэрозолі буымен
өңдейді. Препараттарды қолдану əдістері қатаң түрде сақталуы керек.
Бақылау сұрақтары:
Аргазид кенелері.
Қора кенелері.
Парсы кенелері.
Кенелермен күресу шаралары.
Гамазоид.
Тауық кенелері.
Гамазоид кенелермен күресу шаралары.
Қоздырушы биологиясы.
Ара варроатоозы мен күресу шаралары.
17.2 Акариформды кенелер
Акариформ тегіне жататын кенелер табиғатта кеңінен таралған. Бұл
кенелер қоздыратын инвазиялық аурулар малдың барлық түлегінде кездеседі.
Малдың жəне құстың терісінде мекендейді жəне қотыр ауруын қоздырады.
Қотырды малдың түлегіне байланысты қышыма, көнтек, қыршаңқы деп те
атайды. Ауыл шаруашылығы малының түліктерін зақымдайтын қотыр
кенелерінің биологиялық ерекшеліктеріне сай негізгі үш түрі бар, ал олар
қоздыратын ауруларды псороптоз, саркоптоз жəне хориоптоз деп атайды.
17.2.1.Псороптоз (тері қотыры, көң қотыр)
Псороптоз -Псороптоз – Psoroptosis - сирегірек қой, ірі қара малы
жəне жылқыда кездеседі. Қотырдың бұл түрімен адам ауырмайды.
Қоздырушысы. Psoroptes тегіне жататын кене. Олар дара жыныстылар,
тері үстіне орналасады. Олардың басы, кеудесі, құрсағы біріккен, яғни
біртұтас, көзі жоқ болып келеді. Дене тұрқы 0,8 мм. Тұмсығы ұзын, теріні
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тесіп, малдың сөлін соруға икемделген. Төрт жұп аяқтары ұзын, жақсы
дамыған. Бірінші, екінші, төртінші жұп аяқтарында, ұзын жəне бунақталған
тірекшелері бар, ал төртінші аяқтарында олар дамымаған. Жыныстық
диморфизм жақсы дамыған. Еркек кенелердің арт жағында екі бүртігі бар,
олардың əр қайсысында 4 тал қылшық жəне жыныс жабысқағы бар. Ұрғашы
кенелердің арт жағы дөңгеленіп
біткен болып келеді. Əр малдың
түлегіне
тəн
кенелердің
тасымалдайтын өз алдына бір
қоздырушысы бар, бірақ олардың
морфологиясы, құрылысы бір-біріне
ұқсас келеді. Ұрықтанған ұрғашы
кенелер тері үстіне жұмыртқа салады.
Əр жұмыртқа үстінде желім тəрізді
зат болғандықтан, олар теріге
жабысып қалады. Жұмыртқалардан
118 – сурет. Psoroptes, қотыр кенесі.
3-7 күннен кейін балаң кене шығады.Кейінгілер түлеп, протонимфа пайда
болады. Протонимфа 3-7күннен кейін, екінші нимфа немесе телеонимфаға
айналады, ал телеонимфаның имаго сатысына айналуына 2-3 күн керек.
Қолайлы жағдайда (85-90 % ылғалдылықта, 36-37 оС жылылықта) 2-3 апта
ішінде жаңа ұрпақ дамып жетіледі. Кенелердің өмір сүру ұзақтығы 60 күнге
дейін созылады. Ұрғашы кенелер күніне 1-2-ден, барлығы 60 шақты
жұмыртқа салады.
Індеттік деректер. Қотыр кенелері сау малға ауру малмен жанасқанда
жұғады. Сондай-ақ ортақ жайылым, суат, қора жəне əр түрлі құралсаймандар, əбзел, малшылардың киімі арқылы да жұғуы мүмкін. Сонымен
қатар арық малға жұққыш келеді, себебі арық малдың терісі селдіреп
жұқарады да, оны кене тұмсығымен оңай теседі. Қотыр мал арасына əсіресе
ылғалды, жауынды жылдары көбірек тарайды. Ауру күз-қыс айларында
қарқынды түрде кездеседі. Қораларда кенелер 2 айға дейін тіршілік етеді, ал
5 оС-тан төменгі температурада 5-9 күннен кейін олар өліп қалады.
Аурудың белгілері. Псороптоздың жасырын кезеңі 14-60 күнге
созылады. Ауру күз-қыс айларында жіті жəне созылмалы түрде өтуі мүмкін.
Тері қотырына қойдың шоқтығы, арқасы, белі жəне сауыры сияқты нағыз
ұзын жүніндегі қалың жерлері, ірі қарада – мойынның екі жағынан,
шоқтығынан жəне екі жақ бүйірінен басталады, жылқының – жалы,
шоқтығы, иығы, ал үй қоянының құлақ қалқанының ішкі жағы ғана жиі
шалдығады.
Қотырға шалдыққан мал қатты қышынады – бұл аурудың негізгі белгісі
болып саналады. Аурудың алғашқы сатысында қотырға шалдыққан тері
қызарып ісінеді. Сонан соң теріде түйіншектер пайда болады, біраздан кейін
олар мөлдір экссудатқа толып күлдірейді. Кейінірек олардың іші іріңге толып
пустулаға айналады. Мал қышынған жерлерін қасығанда күлдіреуіктерден
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қан аралас ірің ағып, қабыршақтанып қатып қалады. Малдың зақымданған
жері үлкенірек болса, арықтап жүдейді. Жаз айында аурудың белгілері
кенеттен бəсеңдейді (жасырын өту кезеңі).
Диагноз. Псороптозды анықтау үшін, аурудың клиникалық белгілерін
байқайды, микроскопиялық зерттеулер жүргізеді. Ол үшін қандауырдың
үшкір жағымен терінің сау жəне зақымданған жерінің шекарасынан қырынды
алынады. Қырындының көлемі 0,5-1 см3 болуы шарт. Қырынды ішінен қотыр
кенелерін табады.
Емі. Ауа райына байланысты əр түліктің қотырын емдегенде ылғалды
жəне құрғақтық əдістер қолданады. Қотыр шыққан шаруашылықтарда қойды
екі маусымда, яғни көктемде қойды қырыққаннан кейін жəне күзде 0,05 %
неоцидол эмульсиясында тоғыту жақсы нəтиже береді. Емдік мақсатымен
қотыр кездесетін отарларда арасына 10-12 күн салып, екі рет тоғытады.
Сондай-ақ қойдың əрбір 50 кг тірі салмағына 1 мл тері астына ивомек егеді.
Ірі қара жəне жылқы қотырын емдеу үшін коллоидты күкірттің 2 %
суспензиясы қолданылады. Бұл дəріні арасына 8-12 күн салып, екі рет бүркіп
малға шашады, ал суық маусымда коллоидты күкіртті 3 % дуст түрінде
қолданады. Креолиннің 3 % эмульсиясы немесе 1 % хлорофос ерітіндісі 2-3
рет қолданылады. Үй қоянын емдеу үшін вазелин майына ерітілген 5 %
гексохлоран ерітіндісі немесе камфора майына ерітілген 3 % хлорофос
ертіндісі көз түтікшесімен 1-1,5 мл мөлшерінде жылыдай құлақ ішіне
тамызылады. Ем 7-10 күннен соң қайта жүргізіледі.
Күресу шаралары. Қораларды, құрал-саймандарды, ауру малды күтетін
адамдардың
киімдерін
химиялық
жəне
физикалық
əдістермен
зарарсыздандырады. Қораларды қотыр кенелерінен тазарту үшін креолиннің
3-5 % ыстық эмульсиясы, 5 % сабынды-карболдың ыстық ерітіндісі, күкіртті
карбол қоспасының 3 % ерітіндісі, 3% лизолдың ыстық ерітіндісі
қолданылады, стомозан (1:200) ерітіндісін 30-50 мл/м2 мөлшерінде
шашыратады. Жайылымдар мен суаттарды, мал тұрған шарбақтарды
биологиялық əдіспен зарарсыздандырады. Ол үшін қотыр шыққан жерді
жазда 2,5 ай, ал қыста 5 апта пайдаланбайды. Келесі қыс мезгілінде малдарда
рецидив қайталанбаған жағдайда, жануарлар аурудан айыққан деп саналады.
17.2.2.Хориоптоз (тері жегіш қотыр)
Хориоптоз – Хориоптоз - Chorioptosis - қой, ірі қара мал жəне
жылқыны зақымдайды.
Қоздырушысы. Хориоптес тегіне жататын кене, пішіні сопақ. Олар əр
түрлі жыныстылар болып келеді. Дене тұрқы 0,3-0,4 мм, тұмсығы терінің
жоғарғы қабатында орналасқан, эпидермисті кеміруге бейімделуші. Жақсы
дамыған 4 жұп аяқтары бар. Ұрғашы кенелердің бірінші, екінші жəне
төртінші жұп аяқтарында қысқа жəне бунақталмаған тірекшелерге
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орналасқан сорғыш жабысқақтары бар. Еркек кенелердің барлық аяқтарында
сорғыш жабысқақтары жақсы дамыған.
Малдың əр түлігінде өзіне ғана тəн Chorioptes (хориоптес) кенелері
өмір сүреді: ірі қарада – Chorioptes bovis, жылқыда – Ch. еqui, ешкіде - Ch.
caprae, қойда - Ch. оvis. Бұл кенелер жұмыртқа, балапан-құрт, протонимфа,
телеонимфа жəне имаго сатыларынан өтеді.
Аурудың белгілері. Аурудың жасырын кезеңі 2-3 аптаға созылады. Қой
мен ешкінің тұяқтары, кейбір жағдайларда дененің басқа бөліктер де
зақымданады. Ірі қараның аяқтары, құйрық түбі, кейде желін терісі
зақымданады. Жылқының аяқтары жəне санының ішкі жағы зақымдалады.
Малдың ауруға шалдыққан жерлері қатт қышиды, терінің эпидермисі
қайызғақтанады, терісі қатпаршақтанып қалыңдайды жəне жүні түсіп қалады.
Диагноз. Хориоптозды анықтау үшін, аурудың клиникалық белгілерін
байқайды, микроскопиялық зерттеулер жүргізеді. Ол үшін зақымданған
терінің орта тұсынан қырынды алынады.
Күресу шаралары. Қораларды, құрал-саймандарды, ауру малды күтетін
адамдардың
киімдерін
химиялық
жəне
физикалық
əдістермен
зарарсыздандырады. Қораларды қотыр кенелерінен тазарту үшін креолиннің
3-5 % ыстық эмульсиясы, 5 % сабынды-карболдың ыстық ерітіндісі, күкіртті
карбол қоспасының 3 % ерітіндісі, 3% лизолдың ыстық ерітіндісі
қолданылады, стомозан (1:200) ерітіндісін 30-50 мл/м2 мөлшерінде
шашыратады. Жайылымдар мен суаттарды, мал тұрған шарбақтарды
биологиялық əдіспен зарарсыздандырады. Ол үшін қотыр шыққан жерді
жазда 2,5 ай, ал қыста 5 апта пайдаланбайды. Келесі қыс мезгілінде малдарда
рецидив қайталанбаған жағдайда, жануарлар аурудан айыққан деп саналады
17.2.3.Саркоптоз (қышыма қотыр)
Саркоптоз –Саркоптоз - Sarcoptosis – шошқа, жылқы, түйе, ешкі жəне
тағы басқа да жануарларды жəне адамға жұғымтал қышыма ауру.
Қоздырушысы. Саркоптес тегіне жататын кенелер. Олар əр түрлі
жыныстылар болып келеді, терінің жоғарғы эпидермис қабаты ішін
мекендейді. Пішіні дөңгеленген, тұмсығы таға тəрізді, кеміруге бейім
болады. Дене тұрқы 0,25-0,5 мм, көзі жоқ. Аяқтары қысқа, табандарында
қоңырау тəрізді жабысқақтары бар. Олар ұрғашы кенелердің бірінші жəне
екінші жұп аяқтарында, ал еркек кенелердің бірінші, екінші жəне төртінші
жұп аяқтарына орналасқан.
Кенелер морфологиялық жағынан өте ұқсас болғанымен малдың əр
түлегінде өзіне ғана тəн түрлері мекен етеді. Шошқада – Sarcoptes suis,
жылқыда - Sarcoptes equi, ірі қарада – S. bovis, қойда – S. ovis, түйеде – S.
camali, итте - S. сanis түрлері кездеседі. Sarcoptes туысы Sarcoptidae
тұқымдасына жататын кенелер өте ұсақ болады.
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Кененің ұрықтанған ұрғашылары терінің эпидермис қабатынан жол
салып, жолдың əр қайсысының ішіне 2-8-ден жұмыртқа салады.
Жұмыртқадан 3-7 күннен кейін балаң кене шығады да, 3-4 күннен соң
бірінші нимфаға, ал тағы 3-7 күннен кейін екінші нимфаға айналады.
Соңғылар 2-3 күннен кейін ересек кенелерге, яғни имаго сатысына айналады.
Имаго сатысының өмір сүру үзақтығы 40-50 күн. Бұл кезеңде бір ұрғашы
кене 40-60-тай жұмыртқа салады.
Індеттік деректер. Ауру негізінен күз бен қыста жіті түрде өтеді.
Саркоптоз ауру малдан сау малға жанасқанда жұғады. Көктемде мал түлеп,
жүні түскен кезде, мал қотырдан бірте-бірте сауығып, аурудың клиникалық
белгілері анық байқалмайды. Күзде кенелердің өсіп-өнуіне қолайлы
жағдайлар туады, жауын-шашын болған кезде қотыр кенелері тез көбейіп,
ауруды қайта қоздырады. Қора қабырғаларында жəне оның ішіндегі
жабдықтарда қалған қышыма қотыр кенелері қоршаған ортада өсіп-дамиды,
тіршілік қабілетін 3 аптаға дейін сақтайды.
Аурудың белгілері. Аурудың жасырын кезеңі 2-3 аптаға созылады. Ауру
алдымен шошқаның көзінің айналасында, ұрты мен құлақтарында басталып,
жылқының – мойнында, жауырынында, сонан соң төс жағына тарап жəне
құйрығының түбіне жайылады. Түйенің мойны, сандарының ішкі жағы,
бастың терісі, аяқтарының жұлығы, бақайларының арасы, қойдың – бас
терісі, ешкінің – ерні мен құлақтары, ірі қараның – бас жəне мойын терісі
шалдығады. Ем қолданбаған кезде, қотыр малдың басқа дене бөліктерін де
қамтиды.
Зақымданған жерлерде іріңді бөртпелер жəне күлдіреуіктер пайда
болады, мал қатты қышынады. Зақымданған тері қызарады, экссудатпен
толады, терісі қатпарланып жүні түсіп қалады, мал арықтайды. Жаз
айларында саркоптоз созылмалы түрде өтеді. Бұл кезде зақымдану бəсеңірек
болады.
Диагноз. Саркоптозды анықтау үшін, аурудың клиникалық белгілерін
байқайды, микроскопиялық зерттеулер жүргізеді. Саркоптоз кенелері өте
ұсақ жəне терінің ішін мекендейтін болғандықтан, зерттеу үшін қырынды
алғанда, теріні қанды-сөл шыққанша тереңірек қырады.
Күресу шаралары. Қораларды, құрал-саймандарды, ауру жануарды
күтетін адамдардың киімдерін химиялық жəне физикалық əдістермен
зарарсыздандырады. Қораларды қышыма қотыр кенелерінен тазарту
мақсатында креолиннің 3-5 % ыстық эмульсиясы, 5 % сабынды-карболдың
ыстық ерітіндісін, күкіртті карбол қоспасының 3 % ерітіндісін, 3% лизолдың
ыстық ерітіндісін қолданады, стомозан (1:200) ерітіндісін 30-50 мл/м2
мөлшерінде шашыратады. Жайылымдар мен суаттарды, мал тұрған
шарбақтарды биологиялық əдіспен зарарсыздандырады. Ол үшін қотыр
шыққан жерді жазда 2,5 ай, ал қыста 5 апта пайдаланбайды. Келесі қыс
мезгілінде малдарда рецидив қайталанбаған жағдайда, жануарлар аурудан
айыққан деп саналады
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17.2.4 Демодекоздар
Демодекоздар - Демодекозы – Demodecoses, жануарлар мен адамда
кездесетін тері ауруы. Бұл ауруға шалдыққан жануарлардың ең алдымен
терідегі түк баданасы мен май бездерін Demodeх туысына жататын өте майда
кенелер зақымдайды. Жануарларда дерматит, гиперкератоз белгілері
байқалады, мал арықтайды.
Қоздырушысы. Терінің ішкі қабатында өмір сүретін ұсақ, денесі
ұзынша пішінді кенелер. Дене пішіні құрт тəрізді (дене тұрқы 0,2-0,3 мм). Бас
кеуде жəне құрсақ бөлімдері бітесіп ұласқан. Сыртқы қабығында көлденең
жолақтар болады, бұлар ұсақ қалқаншалар. Тұмсығы жақсы дамыған, таға
тəрізді. Аяқтары қысқа, үш буынтықты жəне тырнақшалары бар. Балаң
кенелерінде аяқ орнында 3 жұп төмпешіктері болады. Малдың əр түлігін
кененің өзіне тəн түрлері зақымдайды. Ұрықтанған ұрғашы кенелері ұршық
тəрізді немесе сопақ жұмыртқаларын салады. Жұмыртқадан 4-7 тəуліктен соң
балаң кенелер шығады. 7-9 тəуліктен кейін балаң кенелер протонимфаға, ал
5-8 тəулік телеонимфаға айналады, ал тағы 8-10 тəуліктен соң имаго
сатысына өтеді. Бір ұрпақтың өсіп-өнуіне 25-30 күн қажет. Кененің
дамуының барлық сатылары түк бадана мен май бездерінде өтеді, олардың
ішінде тез көбейіп, колониялар түзеді. Денеден сырт жерде 9 күндей
тіршілігін сақтайды.
Аурудың белгілері. Ауру кезінде малдың мойын, жауырын, кеуде жəне
арқа терісінде үлкендігі бұршақтай төмпешіктер пайда болады, олардың
диаметрі 2-10 мм, сипап көргенде өте қатты жəне тығыз келеді. Кейінірек бұл
төмпешіктер жұмсарып жарылады, қанды ірің пайда болады, қысқан кезде
ішінен ақ балауыз тəрізді зат шығады. Зақымданған жердің түгі түсіп қалады,
терісі қалыңдайды, бірақ қышымайды.
Диагноз. Демодекозды анықтау үшін, аурудың клиникалық белгілерін
байқайды. Төмпешіктерді қан алғыш инемен тесіп, микроскопиялық
зерттеулер жүргізеді. Ол үшін алынған жадығатқа екі есе керосин немесе
вазелин майын немесе 10 % ас тұзы ертіндісін қосып, жақсылап
араластырады да, езілген тамшыларын микроскоп арқылы қарап, кенелерді
табады.
Емі. Демодекоз шыққан шаруашылықта жануарларды бүрку əдісімен
немесе жағу арқылы емдейді. Емдік мақсатымен 0,5 % декрезил
эмульсиясын, 1 % хлорофос ерітіндісін қолданады (əр жануарға 2-3 л
есебінен). Жануарларды əр бір 4-5 күн сайын дəрілейді. Сонымен бірге 0,2 %
г/кг мөлшерінде тері астына ивомек егеді.
Сақтандыру шаралары. Қотырдан сақтандыру бірнеше шараларды
қамтиды. Ай сайын жануарларды клиникалық тексеруден өткізіп отыру
керек. Қораларды жиі тазалап, жануарларды құнарлы азықтармен
қамтамасыз етеді. Сырттан əкелінген малдарды сақтандыру шектеу ретін
қатаң түрде сақтау керек. Қойларды жайылымға шығарар алдында жəне
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тұрақты орындарына келгеннен соң қотырға қарсы өңдейді. Сырттан
əкелінген қойларды шектеу аяқталғаннан кейін, сонымен қатар
шаруашылыққа жіберер алдында дəрілеу шараларын жүргізу қажет.
Бақылау сұрақтары:
Акариформды кенелер.
Псороптоз қоздырушысы.
Псороптоз індеттік деректері.
Псороптоздың клиникалық белгілері.
Псороптоздың диагностикасы.
Псороптоз емі.
Псороптозбен күресу шаралары.
Хориоптоз қоздырушысы.
Хориоптоздың клиникалық белгілері.
Хориоптоздың диагностикасы.
Хориоптозбен күресу шаралары.
Саркоптоз қоздырушысы.
Саркоптоздың індеттік деректері.
Саркоптоздың клиникалық белгілері.
Саркоптоздың диагностикасы.
Саркоптоздың емі жəне күресу шаралары.
Демодекоздар қоздырушысы.
Демодекоздардың клиникалық белгілері.
Демодекоздардың диагностикасы. Демодекоздардың емі жəне сақтандыру
шаралары.

18. Энтомоздар
Энтомология – шыбын-шіркейлер немесе жəндіктер дүниесін
зерттейтін ғылым.
Энтомоздар – Энтомозы – Entomoses - имаго немесе балаң құрт
сатыларында иесінің денесінде немесе ішкі мүшелерінде тоғышарлық етіп,
жəндіктер қоздыратын аурулар тобы.
Жəндіктердің денесі 3 бөлімнен: бас, кеуде жəне құрсақтан құралған.
Денесі бунақталып сыртынан хитинді қабыршақпен жабылған, ол сыртқы
орта əсерінен қорғаумен қатар, қаңқа міндетін атқарады. Жəндіктер басы
кеуде бөлімімен қозғалмалы түрде тіркеседі. Басы 6 буыннан құралып, бас
сүйек қорабын түзеді. Басында ауыз мүшелері жəне 2 мұртшасы (антенна)
болады. Бұл мұртшалары көздерінің ортасында, бастың алдыңғы жағында
орналасқан, қозғалғыш келеді.
Ауыз мүшелері бастың алдыңғы жəне астыңғы жағына орналасқан.
Олар жоғарғы еріннен, 3 жұп ауыз немесе жақтардан жəне жұтқыншақ
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астынан құралған. Қоректену түріне байланысты жəндіктердің ауыз
мүшелерінің кеміргіш, сорғыш немесе тікенекті сорғыш түрлері бар.
Басының екі жағында күрделі көздері орналасқан, олардың өздері ұсақ
көптеген майда көздерден құралған. Сонымен қатар кейбір жəндіктердің
төбесінде 1-3 жай көздер де болады.
Кеуде бөлімі 3 буылтықтан құрылған. Олардың əр қайсысына бір-бір
жұп аяқтар жалғасады. Ал екінші жəне үшінші буылтығында бір-бір жұп
қанаттары бар, кеуде бөлімінде жалғасқан бір аяқ, жанбасша, ұршықбас, сан,
сирақ жəне табан мүшелерінен құралады.
Қанаттары бір-біріне жабысқан жұқа табақшалардан, ал олардың өздері
қабықша бүйірінен өсіп шыққан өсінділерден тұрады. Қанат
табақшаларының арасында кеңірдектер мен жүйкелер орналасқан.
Жəндіктердің құрсақ бөлімі 12 буылтықтан құралған, бірақ олардың
бірқатары жыныс мүшелерінің бөлшектеріне айналған, сондықтан əр түрлі
жəндіктердің көрініп тұратын құрсақ буылтықтары 5-тен 11 арасындағы
шамада болады. Ұрғашыларының жұмыртқа-қаптары 8-9 буылтық
бөлшектерінен, ал еркек жəндіктердің сыртқы қосалқы жыныс мүшелері 9-10
буылтық бөлшектерінен құралған. Көптеген жəндіктерде құрсақтың соңғы 11
буылтығы кері дамып, 10-шы буылтыққа жабысып қалған. Осы буылтыққа
артқы тесік, ал 8-9 буылтыққа жыныс тесігі орналасқан. Сыртқы
қабыршағында қосалқы мүшелер, бездер, түктер орналасып, кейбір
жəндіктерде қалың бүркеуіш түзіледі.
Бұлшық ет жүйесі көлденең жолақты талшықтардан дамығандықтан
жəндіктер өте қозғалғыш келеді. Олардың дене қуысында ішкі мүшелер
орналасқан. Жоғарғы жəне төменгі көк ет олардың дене қуысын 3 бөлімге
бөледі: жоғарғысында арқа тамыры, төменгісінде құрсақ жүйке түйіндері,
ортаңғысында ас-қорыту, зəр шығару, көбею жəне майлы дене орналасқан.
Тыныс алу жүйесі кеуде мен құрсақтың екі бүйірінен шығатын тыныс
тесіктерінен басталып, көп тармақталатын кеңірдектерден жəне барлық ішкі
мүшелерге баратын, олар арқылы ұлпаларға, газ айналысы өтетін (трахеола)
кеңірдек тармақтарынан тұрады.
Кейбір жəндіктер туа сала өсіп-өнуге қабілетті, ал басқа біреулеріне ол
үшін белгілі уақыт қажет. Жұмыртқаның пісіп-жетілуін (овогенез) мидағы
гармондар реттейді. Ұрықталған соң жұмыртқа ішінде балапан құрт сатысы
дамиды. Бұл кезеңді эмбрионалды деп атайды. Бұдан кейінгі даму ұрықтың
постэмбрионалды дамуы деп саналады. Жəндіктердің өсуі тек қана балаң құр
сатысында ғана болады. Олардың постэмбрионалды дамуы 2 түрлі
айналыммен (метаморфоз) сипатталады. Толық метаморфозбен дамитын
жəндіктер жұмыртқа, балаң құрт, қуыршақ жəне имаго (ересек) даму
сатыларынан өтеді. Толық метаморфозбен дамитын жəндіктердің балапан
құрттары ересек даму кезіңіне ұқсамайды, олар құрт тəрізді болады, сондайақ қоректенуі де, мекендейтін орны да басқаша болады. Бұл топқа
бөгелектер, шыбындар, масалар, соналар жəне т.б. жатады. Қуыршақ сатысы
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қоректенбейді, ол балапан құрт жинаған қоректік заттарды пайдаланып өмір
сүреді. Толық емес метаморфозбен дамитын жəндіктер жұмыртқа, балаң құрт
жəне имаго сатыларынан ғана өтеді. Олардың қуыршақ сатысы болмайды.
Қандала, бит, жүн жегіштер балапан құрттары ересектеріне өте ұқсас келеді.
Көптеген жəндіктер эктопаразиттер, аурудың қоздырушылары немесе
ауруды таратушылар, сондай-ақ гельминттердің аралық иелері болып
есептеледі. Олар шаруашылыққа орасан шығын əкеледі (малдың сүті, жүні
кемиді жəне ет өнімдерінің сапасы төмендейді, өлімге душар болады).
Шыбындар – Мухи - Muscidae, екі қанатты жəндіктердің ішіндегі ең
көп тараған тобы, ветеринариялық маңызы бар екі тұқымдастыққа жатады:
нағыз шыбындар мен сұр ет шыбындары.
Нағыз шыбындар (кіші бөлме, үй, дала, күзгі аула, сиыр, жылқы
қақпалары жəне т.б.) қан сорғыштар жəне жалағыштар, олардың көбі
жануарлар мен
адам мекендеген жерде кездеседі жəне əр түрлі
қалдықтармен қоректенеді. Қан сорғыш шыбындардың өсіп-өніп көбейетін
жерлері сабан араласқан көң, шіріген пішен жəне т.б. Бұл шыбындар 1-2
күнде бір рет қоректенеді. Негізінен ірі қараға, жылқыға, жалпы жануарларға,
құстарға жəне адамға шабуыл жасайды. Қан сорғыш шыбындардың кейбір
түрлері негізінен жайылымдағы сиырлар мен бұзауларға шабуылдайды. Олар
сиырдың жапасында өсіп-өнеді. Бұл шыбындар мал қанын сорып, малды
арықтатады, сүт өнімі азаяды, төлдің өсуін баяулатады. Шыбындар
туберкулез, топалаң, бруцеллез, шошқа тілмесі, құс обасы, паратиф жəне
кейбір гельминтоз ауруларының қоздырушыларын тасымалдайды.
Жалағыш шыбындар да өте тынымсыз келеді. Көзден, танаудан аққан
ылғалды жалап, малды мазалайды, олардың жем жеуіне, дем алуына кедергі
жасайды. Жалағыш шыбындар жануарлар мен адам нəжісімен, азығымен
жəне шіріген əр түрлі қалдықтармен қоректенеді. Тамағы қорытылып
болмай-ақ сағат сайын қоректенеді. Азық-түлікке олар əртүрлі індет жəне
инвазиялық ауру қоздырушыларының түсуіне мүмкіндік тудырады. Əсіресе
олардың ішіндегі қауіпті, əрі зиянды түрлері телязиоз қоздырушысын
тасымалдайды.
Морфологиялық құрылысы. Нағыз шыбындар сұр-қоңыр немесе қара
түсті, дене тұрқы кішкене (4-5 мм), орташа (7-9 мм), ірі (10-15 мм) жəндіктер.
Денелері түктес жəне қылтанақты болады. Басы жартылай шар тəрізді, оның
екі жағында күрделі көздері, төбесінде 3 қарапайым нүкте тəрізді көздері бар.
Мұртшалары қысқа, 3 буылтықты болып келеді. Қан сормайтын
шыбындардың тұмсығы жалағыш кейіпте, ал қан сорғыш түрлерінікі тікендісорғыш жəне 3 жұп аяқтары болады, ал бір жұп қанаттары ызыдауықтармен
бекітілген. Ересек (имаго) сатысының өмірі 1-1,5 айға созылады,
ұрғашылары нəжісте, ылғалды төсеніште 600-ге дейін жұмыртқаларын
салады. Жұмыртқалардан 8-15 сағаттан кейін балапан құрттар шығады. Олар
жарықты сүймейді, сондықтан қи қабатында 10-20 см-дей тереңдеп,
ылғалдылығы 46-80 %, жылылығы 30-40 оС ортаға жиналады. Балапан
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құрттар өзі өсіп жатқан ортаның органикалық заттарымен қоректенеді.
Балапан құрттардың даму кезеңі 3 тəулік. Осыдан кейінгі саты қуыршақтың
дамуы 20 оС жылылықта 5 күн. Қуыршақ сатысы қозғалмайды, əрі
қоректенбейді. Шыбындардың өсіп-өну мерзімі жылылық-суықтыққа
байланысты 2-3 аптаға дейін созылады. Олар жаз айында 7-8 ұрпақ береді.
Күресу жəне сақтандыру шаралары. Мал қоралары мен фермалар
маңын таза ұстаған жөн. Мал қораларының ішін үнемі тазалап, азық
қалдықтарын, мал қиын уақытылы шығарып, оттықтарды таза ұстау қажет.
Мал тезегін сумен жуып шығаратын жүйе қолдану, оларды тазалау мерзімін
бұлжытпай орындау, шыбындардың өсіп-дамуына тосқауыл болады. Жылы
мезгіл түсісімен фермаларда жиілеп, дезинсекция жұмыстарын жүргізіп
отырады. Ол үшін 0,5-1 % стомозан ертіндісін, 0,5-1 %
неоцидол
эмульсиясын немесе супензиясын, 0,5 % метанион эмульсиясы, əрқайсысы
100-200 мл/м2 мөлшерінде қолданылады.
Сұр ет шыбындар тұқымдасына жататындардың ішінде, малға үлкен
зиян əкелетін вольфартиоз ауруын қоздыратын вольфарт шыбыны болып
саналады.
18.1.Вольфартиоз (жарақаттың құрттауы)
Вольфартиоз –
Вольфартиоз - Volfartiosis, вольфарт шыбынының
балапан құрттарымен инвазияланған жарақаттың, жырық, жарықтың, терінің
былжыраған немесе қабынған бөліктерінде пайда болатын ауру.
Вольфартиоз шыбыны ірі, дене тұрқы 9-13 мм, ашық сұр немесе күл түсті.
Арқасында үш қара жолағы, құрсақ жағында ірі дақтары бар, қанаттары
мөлдір түсті болады. Қазақстанның барлық аумақтарында мекендейді, олар
мамыр айынан қыркүйекке дейін белсенділік көрсетеді.
Вольфарт шыбынының имаго сатысы гүл шырынымен, қи сұйығымен
жəне т.б. қоректенеді, ал жарақатқа түскен балапан құрттары тірі малдың
жұмсақ ұлпаларымен қоректеніп өмір сүреді. Вольфарт шыбыны
ұрғашыларының иіс сезімі жақсы дамыған, сондықтан олар малдың
шоғырланған жерін алыстан сезіп тауып алады. Ұрғашы шыбында барлығы
200-дей балаң құрт өсіп жетіледі. Неміс дəрігері Вольфарттың есімімен
аталған шыбынның бір ерекшелігі, ол тірі туады, яғни жұмыртқа салмай,
тікелей балапан құрттарын туады. Олар балапан құрттарын 10-35 данадан
мал денесінің жарақаттарына, əсіресе ылғалды жарақаттарға салады. Шыбын
балаң құрты екі рет түлеп, үшінші даму сатысында жерге түседі. Үшінші
сатыдағы балапан құрт топыраққа көміліп қуыршаққа айналады. Қуыршақ
кезінде 9-24 тəуліктен соң вольфарт шыбыны, кейін имаго сатысы пайда
болады. Шыбынның балаң құрттары мал жарақатында ұлпа сөлімен
қоректеніп, жарақатты асқындырады, жара ұзақ уақыт жазылмайды
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Аурудың белгілері. Мал тынышсызданады, жарақатын кез келген жерге
сүйкейді, немесе тісімен тістелеп қасынады, азып кетеді, кейбір кезде өліп те
қалады.
Диагноз. Құрттауды жəй көзбен де байқауға болады. Құрттаған жерден
сасық иіс шығады, жарақат ішіндегі жыбырлаған құрттарды оңай табуға
болады.
Емі. Құрттаған жарақаттарға вольфартол, вольфазол-Д, эстрозоль
дəрілерін дайын аэрозоль түрінде арасына 5-6 күн салып 2 рет қолданады. Ал
гиподермин-хлорофос, хлорофос дəрілерін тампонмен жарақатқа 0,2 мл см2
мөлшерінде арасына 6 тəулік салып 1-2 рет қолданады.
Сақтандыру шаралары. Малды жаз айларында əрбір 2-3 апта сайын
бақылаудан өткізіп, жарақаттарды дер кезінде тауып, ем шараларын
қолданады. Малдың зақымданған жерлерін хирургиялық өңдейді жəне
инсектицид дəрілерінің бірімен: вольфартол, эстрозоль аэрозолімен (арасына
5 күн салып 2 рет) креолин немесе 1 % үшхлорлы метофос-3 эмульсиясын əр
3-4 күн сайын бүркіп отырады. Қойды қырыққан кезде, қошқарды піштіру,
қозының құйрығын кестіру кезінде мал терісінің жарақаттанбауына аса көңіл
бөлінеді.
18.2.Қан сорғыш қос қанаттылар
Қан сорғыш қос қанаттылар - Гнус – ұсақ жəндіктер тобы. Бұл топқа
ұзын мұрттылар тек тармағына масалар, тас шыбындар, шіркейлер, құмыты
шыбындар жəне қысқа мұрттылар тобына жататын соналар енеді. Осы
жəндіктердің көбісі жануарлар мен адамның жұқпалы ауру қоздырушыларын
тасымалдаушы ретінде өте қауіпті.
Қан сорғыш қос қанаттылардың қоректенуі қосқабатты болып келеді.
Ересек ұрғашылары мен еркектері өсімдіктердің шырымен қоректенеді.
Бірақ, ұрғашылары жұмыртқаларын жетілдіру үшін қорегінде ақ затты қажет
етеді, сондықтанда жылықандылардың қанын сорып жетіледі. Қан сорғыш
қос қанаттылардың ұрғашыларының қан сору қажеттілігі жыныстық
ұрықтанғаннан кейін, содан кейін əрбір жұмыртқа тастаған сайын пайда
болады. Қан сорғыш қос қанаттылардың кейбірінің жетілуі толық
метаформоз жолымен өтеді.
Масалар – Комары- Culicidae (кулицид) тұқымдасына жатады, олар
барлық жерлерде тараған, əсіресе орманды жəне сазды жерлерде кеңінен
кездеседі. Солтүстік жəне орманды аймақтарда шағатын түрлері мекендейді,
ал оңтүстікте – жай жəне безгек масалары кездеседі. Жəндіктер өсімдіктің
шырынымен қоректенеді, ал ұрғашылары жұмыртқаларының жетілуі кезінде
малдың қанымен қоректенеді. Ұрғашылары жануар мен адамға түнде
шабуыл жасайды, сондай-ақ көптеген ауру қоздырушыларын (жылқының
жұқпалы қаназдылық, бруцеллез, топалаң, безгек жəне т.б.) тасымалдайды.
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Масалардың денесі ұзынша келген, дене тұрқы 4-11 мм болады. Басы
кішкентай, дөңгелек пішінді, күрделі көздері үлкен келеді. Мұртшалары 15
буылтықтан құралады. Мұртшаларын қысқа (ұрғашыларында) жəне ұзын
(еркектерінде) түк басқан. Ауыз мүшелері тікенді-сорғыш, екі 5 буылтықты
қармалауыштары бар болады. Кеудесінің төменгі жағы өркештенген, мөлдір
болып келеді. Қан сорған ұрғашы масалар ақпайтын қара суға немесе
ылғалды жерге 120-450-ден жұмыртқа салады. Олардан 2-8 тəуліктен кейін
балаң құрт шығады. Балаң құрттар қозғалғыш келеді, өздігінен өмір сүре
алады. Су ішінде олар 4 рет түлеп қуыршаққа, сонан соң имаго немесе ересек
сатысына айналады. Қуыршақ кезеңі 2-4 тəулікке созылады. Масалардың бір
ұрпағының толық дамуына 3-6 апта уақыт керек. Жəндіктер жұмыртқаларын
жыл мезгілінде 2-3 рет салады. Масалар 2-3 км қашықтыққа ұша алады.
Олардың ұрғашылары жылына 1-2 ден 17-28 ұрпаққа дейін береді, ал еркек
масалар 10-15 тəулік қана өмір сүреді. Масалар жұмыртқа немесе имаго
сатысында қора, бөлме ішінде қыстап шығады.
Шіркейлер - Мошки – Simuliidae (симулиид) тұқымдасына жатады.
Олардың 900-ден астам түрлері белгілі, олардың ішінде паразит түрлері де
көп кездеседі. Шіркейлер ағыны қатты суларда ғана өсіп-өнеді. Малға
шіркейлер шабуылдаса, олардың сілекейіндегі уытпен мал уланады.
Мұндайда симулиотоксикоз ауруы дамиды. Бұл ауруға шалдыққан малдың
жүйке жүйесі қозады, күйзеледі, терінің шелі жайылып ісінеді, жүрек
қызметі əлсірейді жəне малдың 10-20 % өлімге ұшырайды. Шіркейлер
топалаң, тулерямия, пастереллез жəне т.б. аурулардың қоздырушыларын
тасымалдайды
Шіркейлер ұсақ, дене тұрқы 2-6 мм, түсі көбінесе қара, сұр немесе көк,
басы аздап төмен қарай иілген болады. Мұртшалары ұзын 11 буылтықты,
тұмсығы тікенді-сорғыш, қан соруға бейімделген, кеудесі бүкір, қанаттары
жалпақ, аяқтары қысқа, жуан болып келеді. Ұрықтанған жəне қанға тойынған
аналықтары ағын су жағалауындағы шайынды тастар мен өсімдіктерге 100800 мөлшерінде жұмыртқа салады. Жұмыртқалары жəндіктердің жыныс
мүшелерінен шыққан желім тəріздес затпен тастар мен өсімдіктерге жабысып
қалады. Жұмыртқалардан 4-15 тəуліктен соң шөлмек пішінді балаң құрттар
шығады да, олар қарапайымдылар мен өсімдік бөлшектерімен қоректенеді
жəне суда еріген оттегімен тыныс алады. Олар 5 күннен кейін түлеп
қуыршаққа айналады (балаң құрттың даму 15-20 күнге созылса, ал қуыршақ
3-10 күнге созылады). Қыстайтын жұмыртқаларда қуыршақтар 8-10 айда
түзіледі. Қуыршақ ішінен қанаттанған шіркейлер ауа қалдықтарының
көмегімен судан шығып, бірден ұша алады.
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119 – сурет. Шіркейлердің даму сатылары: 1 – жұмыртқа; II – соңғы
сатыдағы балаңқұрт; III- піллə ішіндегі қуыршақ сатысы; IV- піллəсіз
қуыршақ түрі; V- еесек шіркейлер; А- еркегі; Б- ұрғашысы
Шіркейлер 15-25 оС, ал кейбір түрлері 5 оС жылылықта ұшады. Ұшу
қабілеті төмендеу болады, сондықтан оларды ауа толқынымен жел 4-10, ал
кейде жүздеген км қашықтыққа алып кетуі мүмкін. Бір жыл ішінде
шіркейлер 5 ұрпаққа дейін береді.
Ін шіркейлері - Москиты – Phlebonomidae тұқымдасына жатады,
субтропикалық жəне тропикалық аудандарда көп тараған ұсақ қан
сорғыштар. Олардың дене тұрқы 1,3-1,5 мм, сары қоңыр түсті, басы үлкен
емес, көздері күрделі фасеткалы, мұртшалары 16 буылтықты, ауызы тікендісорғыш, кеудесі жоғары қарай бүкірейген, қанаттары жалпақ жəне түктес
болып келеді. Аяқтары ұзын, құрсағы ұзындау 10-буылтықтан тұрады.
Ұрықтанып қанға тойынған ұрғашылары ылғалды, органикалық заттары бар
жерге жұмыртқа салады. Ұрғашылары 1 ретте 30-100 жұмыртқа салады. Олар
1-3 рет жұмыртқалайды, ал 7-9 тəуліктен кейін жұмыртқалардан балапан
құрттар шығады да 4-5 аптада 4 рет түлегеннен соң қуыршаққа айналады.
Қуыршақ сатысы 10-12 тəулікте дамиды. Қуыршақтардан имаго немесе
ересек ін шіркейі жетіліп шығады. Ересек сатысы көкек айынан бастап, қазан
айына дейін ұшады.
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Ін шіркейлері күн шығарда жəне күн батқан соң бірер сағат жаппай
ұшады. Күн ыстық кезде олар көлеңкелі жерлерге тығылып қалады. Ін
шіркейлері сулы жерлерде болмайды. Ін шіркейлері жылы қанды жануарлар
мен адам қанын сорады. Шаққан жерінің терісі қышиды, қасып тастаудан
дерматит пайда болады. Ін шіркейлері ит, адам жəне кеміргіштердің
лейшманиоз ауруы қоздырушысы биологиялық тасымалдаушысы жəне
қоянның микоплазмоз ауруын таратады.
Құмытылар - Мокрецы – Ceratopogonidae (горатопогонид)
тұқымдасына жататын, ең ұсақ қос қанатты қан сорғыштар. Құмытылардың
барлық 350 түрінің 50 түрі біздің елімізде кездеседі. Бұл жəндіктер ылғалды
ортаға бейім келеді. Олар жануарларға мыңдап шабуыл жасайды жəне індет,
инвазиялық аурулардың қоздырушыларын механикалық, биологиялық
əдістермен тасымалдайды. Қан сорғыш құмытылардың 5 түрлі тегі белгілі,
оның ішінде кеңінен тарағандан тектері Culicoides, Leptoconops жəне
Forcipomyia. Құмытылардың денесі ұзынша келген, сары түсті, көбінің
қанаттары ала, қимылсыз кезінде құрсағының астына жинайды, аяғы жəне
тұмсығы ұзынша болып келеді. Кеудесі томпақ болады. Құрсағы
жұмыртқатəріздес
келеді,
10
сегменттен
тұрады.
Ұрғашылары
жұмыртқаларын ылғалды жерге немесе терең емес сулы жерлерге 40-120-дай
данасын тастайды, ал барлығы 350-дей болады. Жұмыртқалардан 2-5
тəуліктен кейін ұзындығы 0,5 мм балаң құрттар шығады. Балаң құрттың бас
сегменті қоңыр түсті, ал басқа сегменттері – ақ түсті болады (77-сурет).
Балаң құрттар 25-30 тəулік ішінде үш рет түлеп, қуыршаққа айналады. 3-5
тəуліктен кейін қуыршақтан қанатты фазалары шығады. Қан сорған кезде
ұрғашыларының құрсағы үлкейеді жəне қызыл түсті болады. Құмытылар бір
жыл ішінде 2-5 ұрпақ береді. Олар таңертең жəне кеш мезгілдерінде белсенді
болады, əсіресе жаңбыр алдында мазасыз келеді. Құмытылардың сілекейі
уытты келеді. Жануарларды шаққан жерлерінде уытты дерматиттер пайда
болады. Құмытылар оба жəне жылқы энцефалит, қой перипневмониясының
қоздырушыларын тасымалдайды.
Соналар – Слепни - Tabanidae (табанид) тұқымдасына жатады,
олардың 2500 түрі кездеседі. Олардың дене тұрқы 35 мм, басы сопақша,
көздері күрделі фасеткалы, ауызы тікенді-сорғыш, кеудесі жоғары қарай
бүкірейген, қанаттары мөлдір немесе ала, тор тəріздіс болып келеді.
Ұрғашылары қанмен қоректенеді. Олар жұмыртқаларын сулы жерлердегі
өсімдіктің түпкі сулы бөлігіне (800-1000 жұмыртқадан) салады. 2 аптадан
кейін жұмыртқалардан қуыршақтар шығып, судың түбіне түседі де, сонда
жаз жəне қыс бойы жатып, өсіп-жетіледі (олар 8 рет түлейді). Көктемде
құрғақ жерлерге жорғалап шығып қуыршақтанады (қуыршақ сатысы 1-4
аптаға созылады). Имаго немесе ересек сатысы 1 айдай өмір сүреді де, 3-5
рет жұмыртқаларын салады.
Жануарларды шаққан жерлерінде қанды жарақаттар байқалады, ісінеді,
дерматиттер пайда болады, жəндіктердің сілекейі уытты келеді. Соналардың
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үздіксіз қанмен қоректенуі, оларды
жылқы су-ауруын, ірі қара
безноитиозын, топалаңды, жылқының жұқпалы анемиясын, ірі қараның
қарасанын,
күйістілердің
туляримиясын
жəне
анаплазмозын
тасымалдаушылары ретінде қауіпті етеді. Соналар тобы шабуыл жасау
кезеңінде, жануарлардың қоңдылығы төмендейді, мазасызданады, қорғаныс
қимылдарын жасауға əрекеттенеді.
Қан сорғыш қос қанаттылармен күресу кешенді түрде, жəндіктер
жұмыртқалайтын жерлерді, олардың қуыршақтар жəне имаго немесе ересек
сатыларын жою, жайылымда жануарларды жəндіктерден қорғау жолдары,
мал фермаларын жəне жазғы лагерлерді орналастыру орындарын дұрыс
анықтау жəне т.б. шараларды қамтиды.

120 – сурет. Culicoides туыстығындағы құмытылардың түрлі фазадағы өсіпжетілуі: 1- балаңқұрт; 2 – қуыршақ сатысы; 3 – жұмыртқасы (Джафаров
бойынша); 4 – ересегі (Edwards бойынша)

18.2 1.Гиподерматоздар (сəйгел, оқыра)
Гиподерматоздар - Гиподерматозы – Hypodermatosis – жануардың ет
ұлпасын жəне арқа, жанбас тері астын зақымдаумен сипатталатын ауру.
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Жануардың сүт өнімділігі азаяды, тері жəне ет сапасы төмендейді, мал
арықтайды.
Қоздырушысы. Гиподерматоз ауруының екі қоздырушысы бар:
Hypoderma bovis – кəдімгі сиыр бөгелегі жəне Hypoderma lineatum - өңеш
бөгелегі. Жануардың денесіне енген бөгелектің дене тұрқы 6 мм, ал одан
шығатын кезде – 26-28 мм –ге жетеді. Қанатты бөгелектің тұрқы 20 мм, ауыз
мүшесі жетілмеген болады.
Қазақстанның солтүстік аймақтарында бөгелектің ұшу мезгілі мамыр
айынан басталады, ал оңтүстікте – сəуір-мамыр айларында басталып,
қыркүйекке дейін созылады. Ұрықтанып жетілген ұрғашылары 3-10 күн
бойы қоректенбейді, жұмыртқаларын малдың тері үстіне тастайды. Бір
бөгелектің ұрғашысы 500-800 жұмыртқа салады. Оқыра бөгелектерінің
ұрғашылары ұрықтанған соң ірі қараның шабына, аяқтарына көптеген
жұмыртқа салады. Hypoderma bovis ызыңдап ұшып жүріп, малдың түгіне
жұмыртқаларын желімдеп кетеді, ал Hypoderma lineatum ешбір дыбыссыз,
жатқан малға жасырын келіп, бір түгіне 5-20 жұмыртқаларын жабыстырып
кетеді. 6-7 күннен кейін бөгелек жұмыртқаларынан 1-ші сатыдағы балаң
құрттар шығады да, тұмсығымен малдың терісін тесіп, ет пен тері қабатына
енеді. Сонан соң балаң құрттар ірі қан тамырлары мен жүйкелерді бойлап,
малдың жотасына қарай жылжиды. Мал жотасына жеткен соң омыртқа
аралық ұлпаға еніп, жұлынның майлы қабатына орналасады. Ал тері астына
енген H. lineatum балаң-құрттары өңешке жылжып, өңештің кілегей
қабатының астына барып орнығады. Өңеш пен жұлында балаң құрттар 5-6 ай
бойы мекендейді.
Індеттік деректер. Инвазияның қоры зақымданған жануарлар.
Қолайлы табиғи жағдайлар, малдың тығыз орналасуы аурудың кеңінен
таралуына септігін тигізеді. Ұрғашы бөгелек балаң құрттарын шашуға
жануарларды іздеп 10 км қашықтыққа дейін ұшады.
Аурудың белгілері. Жұмыртқалардан шыққан балаң құрттар теріге
енгенде мал ауырсынады. Терінің шелі ісінеді, балаң құрттар жұлынға не
өңешке барғанда, ал кейін арқа терісі астына жеткенде клиникалық белгілері
айқын білінеді. Жұлынға жеткен балаң-құрт шоңданай жүйкесін жартылай
салдандырады. Мал əрең тұрады, жүрген кезде арт жағы шойқаңдайды. Ал,
өңеші зақымдалып, эзофагитке шалдыққан мал жем-шөпті əрең жұтады,
кейде өңеш тығындалып қалуы мүмкін. Аурудың кейінгі сатысында малдың
жотасы мен белінде кішірек түйіндер пайда болады. Балаң-құрттар өскен
сайын төмпешік ішінен жалқаяқ шығып, маңындағы түкті желімдеп
тастайды. Жалқаяқтың əсерінен малдың арқасы сары түске боялады.
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121 – сурет. Тері бөгелегінің даму сатылары
Бір малдың арқасында орта есеппен 50-150 балаң құрттар болуы
мүмкін. 3-ші сатыдағы балаң құрттар жерге түскен соң, арқадағы төмпешік
бірте-бірте дəнекер ұлпамен бітеліп жазылып кетеді.
Диагноз. Қыс-көктем мезгілдерінде малды қарап зерттейді, арқа
жотасының екі жағын алақанмен сипап немесе саусақтармен басып көреді.
Мал жотасының екі жағын, шоқтықтан бастап, құйымшаққа дейінгі аумақты
қамтып сипайды. Бұл кезде 2-ші жəне 3-ші сатыдағы балаң құрттарды түгел
санап шығуға да болады. Бір малдан табылған балаң- құрттардың саны
инвазияның интенсивтілігі (ИИ) болып табылады. Пайыздық есебінен
көрсетілген табындағы малдың саны инвазияның экстенсивтілігі (ИЭ) деп
аталады.
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Емі. Оқыраға қарсы жүйелік өсер ететін фосфорорганикалық
инсектицидтер: хлорофостың 11,6 % майлы-спиртті ерітіндісі, 4 % хлорофос
ерітіндісі бір малға 200-250 мл мөлшерінде арқаның шодырланған жерлеріне
жағады, 5 % амидофос эмульсиясы 40 мл/кг мөлшерінде, жəне ивомек т.б.
қолданылады.
Күресу жəне сақтандыру шаралары. Гиподерматоздан сақтандырудың
негізгі шаралары малдың ағзаларындағы балаң құрттарды жою болып
табылады. Осы мақсатта бөгелектің ұшу мерзімі аяқталған кезде ірі қараны
ивомекпен өңдейді. Дəріні малдың əрбір 100 кг тірі салмағына 1 мл
мөлшерінде терінің астына егеді. Малды көктем мезгілінде зерттейді, егер
төмпешіктер табылған жағдайда, оларды қайтадан өңдейді. Жаздың ыстық
кезінде малды оқырадан қорғау үшін оларды күндіз қорада ұстап, бұлтты
жəне салқын желді кезде немесе түнде жаяды.
18.2 2. Қойдың эстрозы (қойдың кеңірсек құрт ауруы)
Эстроз – Эстроз - Oestrusis қой танауының кілегей қабығын, маңдай
жəне бастың қосалқы қабығын қабындыратын ауру. Ауру малдың өнімділігі
төмендеп, кейбір мал өліп қалады.
Қоздырушысы. Ауруды Oestrus ovis – қой бөгелегінің балаң құрттары
қоздырады. Денеге енген балаң құрттың ұзындығы 1,3 мм-ден аспайды, ал
сыртқы ортаға шығар кезде, олар 10-30 мм-ге дейін өседі. Қанаты жетілген
бөгелектің ұзындығы 12 мм, ауыз мүшесі жетілмеген болады.
Қазақстанның солтүстік аймақтарында бөгелектің ұшу мезгілі маусымқыркүйек айларында басталады да, бөгелек 1 кезеңді аяқтайды, оңтүстікте
мамыр-желтоқсан айларында, бөгелек 2 кезеңді аяқтайды. Қоршаған сыртқы
ортада олар балаң құрт сатысында жинақталған заттардың есебінен 12-40 күн
өмір сүреді. Ұрықтанған ұрғашы бөгелек ұшып келіп, қойдың танау тесігіне
8-40 қозғалғыш балаң құрттарын бүркіп қалдырады. Бір бөгелектің
ұрғашысы 600 жұмыртқаға дейін салады. Қойдың танауына енген балаңқұрттардың 1 сатысы мұрын қуыстарында, желбезегінде жəне мұрын қуысы
қабырғасында өмір сүреді, ал 2-ші жəне 3-ші сатысындағы балаң құрттар
маңдай, жоғарғы жақ жəне мүйіз қуыстарында тіршілік етеді де, олар бір
жылда 1 кезеңді аяқтайды. 2-ші сатыдағы балаң құрттардың ұзындығы 7,5
мм, ал ені 2,7 мм, денесінде тікенектер болмайды. 3-ші сатыдағы балаң
құрттардың дене тұрқы 25 мм, ені 9 мм, үстіңгі жағында көлденең
орналасқан жолақтары болады. Қазақстанның солтүстік аймақтарында
кеңірсек бөгелегінің балаң құрттары қойдың бас қуыстарында 8-10 айдай
өмір сүреді. Бұл жерлерде қой бөгелігі жылына бір рет, оңтүстік аймақтарда
олар жылына екі рет ұрпақ береді.
Қойдың бас қуыстарындағы өсіп-жетілген 3-ші сатыдағы балаң құрттар
танауға жақындайды, қой пысқырғанда жерге түсіп қалады. Олар жерге
түскен соң топыраққа 1-5 см тереңдікке еніп, 24 сағаттан соң қуыршаққа
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айналады. Қуыршақтың түсі қара, пішіні сопақ болады жəне қозғалмайды.
Оның өсіп-даму жылдамдығы топырақ жылылығына байланысты, орташа 2540 күнге созылады. Қуыршақтан шыққан ересек бөгелек қанаттары
кепкеннен кейін ұша бастайды. Олар қуыршақтан таң ертеңгілік мезгілде ауа
райының жылы ашық күндері шығады
Індеттік деректер. Эстроз əсіресе қой шаруашылығы дамыған далалы
жəне шөлейт аудандарда кездеседі. Кейбір алқаптарда қойды 70-90 %-ға
дейін зақымдайды. Қойлардың тығыз орналасуы бөгелектің таралуына
себебін тигізеді. Бөгелек көбінесе таңертеңгі сағат 10-нан күндізгі сағат 4-ке
дейін ұшып жүреді. Бұлтты жəне салқын күндері ұшпайды. Бұл күндері олар
қораның қабырғасындағы қуыстарда, қоңыр түсті заттарға қонып отырады.
Бөгелектің ұрғашылары балаң құрттарын шашуға қой отарларын іздеп 30 км
қашықтыққа дейін ұшады.
Патогенез. Бөгелектің балаң құрттары ағзаға механикалық жəне
уытты əсерін тигізеді. Кеңірсекке түскен балаң құрттар өзінің тікендерімен
жəне ілгектерімен кілегей қабығын жарақаттайды. Кілегей қабығы ісінеді,
онда қызылшақа жаралар пайда болып, жалқаяқ көп шығады. Қабыну
құбылысы басқа микробтар əсерінен асқынып, іріңдейді, өліеттенеді жəне ми
қабықтарына таралады. Қойдың тынысы тарылады, балаң құрттар кеңірдекке
өтсе, демікпе пайда болады.
Аурудың белгілері. Қойдың танауына кеңірсек құрты түскен кезде, мал
шыдамсызданады, пысқырып, басын шайқайды, танауын аяқтарына жəне
қатты заттарға сүйкейді. 2-3 күнен соң ауру қойдың танау тесіктерінен
кілегейлі-іріңді жалқаяқ ағады. Қабыну өзгерістері кейде кеңірсек арқылы
ми қабықтарына дейін тарайды. Мұндайда ауру малдың жүріс-тұрысы
өзгеріп, айналма ауруының кейбір белгілері байқалады. Сондықтан эстрозды
«жалған айналма» деп те атайды. Бұл кезде тырыспа пайда болады, мал өліп
те қалады. Ауру қыс мезгілінде бəсеңдейді, ал көктемде жаңғырады, малдың
танау қуыстарынан кілегейлі-іріңді жалқаяқ ағады, тырыспа жөтел пысқырық
пайда болады жəне балаң құрттар қуыршақтануға түседі.
Емі
жəне
сақтандыру
шаралары.
Эстроз
кездесетін
шаруашылықтарда қой мен ешкіні күзде химиялық терапия əдісін қолданып
«Хлорофос» жəне «Эстрозоль» аэрозольдерімен өңдейді, сондай-ақ ивомекті
терінің астына егеді.
Эстрозды қойға жұқтырмау үшін, əрбір 25-30 күнде жайылымды
ауыстырып отырады. Пайдаланылған жайылымға қойды 2-3 айдан ерте
əкеліп жаюға болмайды.
Қой қораларын, науаларды қилардан жиі тазартып отырады,
жинақталған мал қиларын биотермикалық əдіспен зарарсыздандырады.
Қойларды сыртқа жайылымдарға алдын ала өңдеусіз шығаруға болмайды.
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18.2 3. Жылқы гастрофилезі
Жылқы гастрофилезі – Гастрофилез лошадей ас қорыту жолдарын
зақымдайтын жəне жануардың жұмыс қабілеті төмендеумен сипатталатын
ауру.
Қоздырушысы. Асқазан-ішек жолдарының бөгелектері: қарынның
үлкен бөгелегі, қызыл құйрық бөгелек, шөп бөгелегі. Олардың ағзаға енетін
кездегі дене тұрқы 0,58-1,48 мм, ал одан шығатын кезде – 12-21,5 мм.
Қанаттанған бөгелектің ұзындығы 9-13 мм шамасында жəне ауыз мүшесі
жақсы жетілмеген болады..
Жəндіктер маусымнан қыркүйек айына дейін ұшады жəне балаң құрт
сатысында жинақталған заттардың есебінен өмір сүреді. Асқазан-ішек
жолдарының ұрғашы кіші жəне үлкен, қара мұртты бөгелектер
жұмыртқаларын жылқының аяқ, иық, кеуде түктеріне желімдейді, ал шөп
бөгелегі – шөптің сабағына жапырағына тастайды. Бір ұрғашы бөгелек 1001000 жұмыртқа салады. 1-2 аптадан кейін жұмыртқалардан 1-ші сатыдағы
балаң құрттар шығады да, түрлі жолдармен жылқының аузына түседі (жылқы
қасыну барысында, тері үстіндегі балаң құрттарды ерніне, тіліне немесе
шөпті жеу арқылы жұқтырады). Ауызға енген балаң құрттар тіл, ұрт жəне
қызыл иектің кілегей қабықтарына еніп кетеді. Ауыз ішінде олар 3 аптадай
болып, стоматит немесе ауыз уылу ауруын қоздырады. 3-4 аптадан кейін
олар түлеп, азықпен бірге жұтылып, өздерінің негізгі орны асқазан мен
ішектен орын алады да, дамудың 2-ші жəне 3-ші сатысына өтеді. Сонда олар
түлеп 6-7 ай тіршілік етеді, нəжіспен бірге сыртқы ортаға түседі де
қуыршақтанады.
Індеттік деректер. Инвазия жылқы, есек жəне қашырға бөгелектің
ұшу кезеңдері-жаз айларының ыстық күндерінде жұғады.
Аурудың белгілері. Бөгелектің балапан құрттарымен зақымданған
жылқының түгі үрпиіп арықтайды. Кілегей қабықтары бозарыңқы, тəбеті
төмендеп, созылмалы гастроэнтерит белгілері жəне ішек түйнеулері
байқалады.
Патогенез. Бөгелек балаң құрттары бекінген асқазан-ішек жолдарының
кілегей қабықтарында үңіреулер пайда болып, қабыну өзгерістері байқалады.
Емі. Гастрофилездің емі 1-ші сатыдағы балаң құрттарды жоюдан
басталады. Ол үшін 1-2 % хлорофос ерітінділерін бүрку əдісін қолданады.
Ал, дамудың 2-ші жəне 3-ші сатысындағы балапан құрттарға зонд арқылы
амидофос - 48 мг/кг, хлорофосты - 40 мг/кг, үш хлорлыметафосты - 48 мг/кг
мөлшерінде 3 тəулік бойы жемге қосып береді.
Сақтандыру шаралары. Жылқының үстін тазалап, түгіне жабысып
тұрған бөгелектің жұмыртқаларын пышақтың жүзімен, түктің жығылған
жағына қарай қозғап, қырып алып тастайды. Жаздың ыстық күндері
жылқыны қорада ұстап, түнде салқын кезде, жайылымға шығарып жаяды.
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Маллофагоздар – Маллофагозы - Mallophagosis – сүт қоректілер мен
құстардың энтомоз ауруы. Ауруға шалдыққан жануарлар қышынады, терінің
гиперкератозы пайда болады, құстардың қауырсыны, мамығы түседі. Мал
мен құс арықтайды жəне олардың өнімділігі төмендейді.
Қоздырушысы қанатсыз маллофаг тегіне жататын көптеген (2500-ден
астам түрлері) ұсақ жəндіктер (жүн жегіштер, мамық жегіштер). Жүн
жегіштер сүт қоректілердің, ал мамық, қауырсын жегіштер құстардың
денесінің əр жерінде мекендейді. Паразиттердің дене тұрқы 1,5-2,5 мм, пішіні
имектелген болып келеді. Көздері нашар дамыған, кеуде жағында 3 жұп
аяқтары бекіген, олардың əрқайсысында бір немесе екі тырнақша болады.
Құрсақ бөлімі ұзынша сопақтау, ауызы кеміруге бейімделген болып келеді.
Сифункулятоздар (биттеу) – Сифункулятозы – Siphunculatoses малдың қышынуымен, дерматит жəне өнімінің төмендеуімен сипатталатын
ауру.
Қоздырушысы сифункулята тегіне жататын жəндіктердің көптеген
қанатсыз түрлері болып саналады. Олардың денесінің ұзындығы 1-5 мм.
Дене пішіні ұзынырақ-сопақша, имиген болады. Ауыз мүшелері əр түрлі
тікенді-сорғыш қан соруға бейімделген, көздері жоқ болып келеді. Тек
түйенің битінде ғана көз бар. Қоздырушының кеуде тұсында бекіген 3 жұп
аяқтары болады.
Биттер – белгілі иесінің қанымен қоректеніп, иесінің денесінде
мекендейтін тұрақты эктопаразиттер. Олардың тіршілік етуі 3-4 аптаға
созылады. Биттердің ұрғашылары тəулігіне 50-100 жұмыртқа (сірке) салады,
10-18 күннен кейін əрбір жұмыртқадан бір-бір балаң бит шығады, олар
малдың қанын сорып қоректенеді. 10-14 күн ішінде үш рет түлеп, жетілген
ересек сатысына айналады.
Індеттік деректер. Ауру барлық жерлерде кездеседі. Биттер тікелей
жанасқанда, күтіп-бағу құралдары, төсеніш, бағана жəне т.б. арқылы жұғады.
Аурудың таралуына малды құнарсыз азықтандыру, қораның жоғарғы
ылғалды, əрі лас болуы себебін тигізеді. Бұл жəндіктер ағзадан тыс 1-10 күн
өмір сүреді.
Аурудың белгілері. Ауру мал тынышсызданады, қышынады. Теріде
үнемі қасынудан сызаттар пайда болады, тері жұмсақтығын жоғалтып,
қайызғақтанады, əр жерінің жүні түсіп қалады. Мұндай жануарлар өспей
қалады жəне өнімі төмендейді.
Диагноз. Сифункулятозды малдың денесінен биттер мен олардың
сіркелерін табу арқылы анықтайды.
Емі жəне сақтандыру шаралары. Биттеген малды жылы кезде
стомазан немесе хлорофос ерітінділерімен, карбофос эмульсиясымен бүркіп
дəрілейді, ал суық кездерде дуст себеді немесе ивомек (авермектин) егеді.
Жаз айларында 10-12 күн сайын, ал қыс айларында 14-18 күн сайын өңдеп
отырады.
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Биттен малды сақтандыру мақсатында, қораларды жиі тазартып
отырады. Жануарларды таза құрғақ қорада ұстайды жəне оларды топтастыру
ретін сақтайды.
Бақылау сұрақтары:
1. Энтомология ілімі нені оқытады.
2. Кеңірсек бөгелектері жануардың қандай ауруларын туындатады.
3. Оқыра шыбынының даму сатылары ірі қараның қандай ағзаларында
өтеді.
4. Қой эстрозының емі жəне алдын алу шаралары қандай.
5. Жылқы гастрофилезі қоздырушысының даму сатылар қандай.
6. Сифункулятоздар даму сатысы жəне сақтандыру шаралары.
19. Инвазиялық аурулардан сақтандыру шаралары
Инвазиялық ауруларда жүргізілетін сақтандыру шаралары, індетке қарсы
шаралардан ерекшеліктері болады. Инвазиялық ауруларда вакцина егу жəне
қан сарысуымен емдеу ветеринарияда əлі кеңінен қолданыс тапқан жоқ, ал
дезинвазия, барлық ауруларда қолданыла бермейді. Бірқатар паразитарлық
ауруларда карантин шаралары қолданылады.
Инвазиялық аурулардың қоздырғыштарына қарсы шаралардың негізгісі
биологиялық жəне химиялық сақтандыру əдістері. Биологиялық əдістерге
мыналар жатады: көңді биотермикалық зарарсыздандыру, жайылымдарды
жырту жəне суландыру, шалшық жерлерді кептіру, жайылым бөліктерін
оқшаулау, ауыстыру жəне көп жылдық мəдени жайылымдарды кеңінен
пайдалану. Барлық жағдайларда паразиттер жəне олардың аралық иелері,
сонымен қатар тасымалдаушылары жойылады.
Жануар организміндегі жəне сыртқы ортадағы гельминттердің барлық
өсіп өну сатыларын жою үшін кешенді түрде емдеу-сақтандыру шаралары
жүргізіледі.
Жалпы сақтандыру шаралардың бірі жануарлардың күтімі мен
азықтандыруын жақсарту, ветеринариялық-санитариялық ережелерді қатаң
түрде сақтау, жайылымдарды жақсарту, суаруды дұрыс ұйымдастыру, көңді
биологиялық əдіспен өңдеу, жануарларды шаруашылықтан шағарар алдында
гельминттерге тексеру, карантинге қою жəне шаруашылыққа жаңадан
əкелінген малдарды гельминтокопрологиялық əдіспен тексеру, ал керекті
жағдайда оларды дегельминтизациялау болып саналады. Жайылымдық
сақтандыру шараларына жататындар: малдарды жайылымның құрғақ
бөліктерінде жою, жайылымды ауыстырып отыру, төлдер мен ересек
малдарды бір-бірнен бөлек жаю.
Малдарды байлап күту кезінде көптеген гео жəне биогельминтоздардан
сақтандыру шараларын жүргізеді. Қора-жайларды, ферма алаңдарын жиі
тазартып жəне дезинвазия жүргізіп отырады. Ал гельминттердің аралық
иелерін химиялық жəне биологиялық əдістермен жояды.
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Инвазиялық
ауруларды
химиялық
əдістермен
сақтандыру.
Эктопаразиттерден
сақтандыру
үшін
түрлі
инсектоакарацидтер
қолданылады. Олардың ерітіндісін теріге жаққанда терідегі кенелер мен
жəндіктер жойылады. Бұнымен, олардың белгілі уақыт бойы пайда болуынан
сақтандырады.
Ішқұрт ауруларынан арылу үшін жануарлардың жеміне арналған
химиялық препараттарды қосып береді. Бұл дəрілер ішқұрттың балаң
құрттарын өлтіреді немесе олардың дамуын тежейді.
Кейбір қарапайымдылар қоздыратын аурулардан сақтандыру үшін
жануарлардың қанына немесе тері астына қоздырушыны өлтіретін немесе
оның дарығыштарын тежейтін белгілі дəрілер жіберіледі.
Ішқұрт ауруларына қарсы шаралардың ішіндегі бастыларының бірі –
дегельминтизация, яғни жануарлар денесін химиялық дəрі арқылы
ішқұрттардан босату.
Дегельминтизацияны қолдану жəне олардың нəтижелеріне қарай
бірнеше түрлерін ажыратады: лажсыз, сақтандыру,
преимагиналдық,
диагностикалық.
Лажсыз дегельминтизация жылдың кез-келген кезінде ішқұрт
ауруларының сыртқы белгілері білінгенде, осы инвазиядан өлім-жітімді
болдырмас үшін қолданылады.
Сақтандыру дегельминтизациясы жоспар бойынша бір мерзімде
жүргізіледі. Мұндайда ішқұрттың биологиялық дамуы жəне індеттік деректер
ескеріледі. Дегельминтизацияның мақсаты жануарларды ішқұрт алып
жүрушіліктен босата отырып, клиникалық белгілерінің дамуы
мен
инвазиялық таралуға жол бермеу болып табылады.
Периимагиналдық дегельминтизация ішқұрттардың мал организмінде
толық жетіліп болмаған мерзімінде қолданылады. Мұндайда қоршаған ортаға
ішқұрттың жұмыртқалары немесе балапан құрттары таралмайды.
Диагностикалық дегельминтизация болжаған гельминтозды толық
анықтау үшін, əрі капрологиялық əдіспен диагноз қоюға болмайтын кезде
қолданылады.
20. Паразиттерге қарсы жүргізілетін шаралар
Ірі мал шаруашылығы кешендерінде, құс фабрикаларында жəне басқа да
арнайы шаруашылықтарда жануарларды инфекциялық жəне инвазиялық
аурулардың енуінен жəне таралуынан қорғау мақсатында ветеринариялықсанитариялық шаралар жүргізілуі қажет. Осыған орай арнайы
шаруашылықтардағы ветеринариялық қызмет ферма құрылысын салу үшін
жер таңдаудан бастап, құрылыс аяқталғанға дейін, мал қораларының
пайдаланылуы сияқты шаралар жүйесін құрастырып, іске асырылады.
Ірі қара мал, шошқа жəне басқа да малдардың төлдерін топтастыру
инфекциялық жəне инвазиялық аурулардан таза өндіруші шаруашылық
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кешендеріне ғана бекітіледі жəне жоспарға сəйкес жүргізіледі. Осы
шаруашылықтардағы кешендерге тек сау төлдерді əкелу мақсатында малдар
мен қораларға профилактикалық дегельминтизация, дезанаризация жəне
дезинсекция жұмыстары жүргізіліп отырылады. Арнайы шаруашылық
аумақтарында жекеменшік жəне қоғамдық пайдаланылатын жануарлар
ветеринариялық қызметтің тұрақты бақылауында болып, түбегейлі
профилактикалық өңдеу жұмыстары іс жүзінде
асырылады, мал
шаруашылығы кешендерінің (ферма) аймағында ит пен мысық ұстауға
(асырауға) тиым салынады (тек күзетке пайдаланатындарынан басқа);
иттерге міндетті түрде құтырыққа қарсы егу жұмыстары жəне тоқсан сайын
дегельминтизация жұмыстары жүргізіледі. Кешендегі қызмет көрсетуші
тұлға міндетті түрде медициналық тексеруден уақытылы өтуі тиіс.
Гельминттерге қарсы негізгі препараттар. Гельминттерге қарсы негізгі
топтар мен препараттар - нематоцидтер:
Бензимидазолдар: Альбендазол, Камбендазол, Мебендазол, Оксибендазол,
Оксфендазол, Парбендазол, Тиабендазол, Триклабендазол, Фенбендазол,
Фторбендазол.
Пробензимидазолдар: Тиофанат, Фебантел Имидазолтиазолдар; Левамизол
Пиримидиндер: Морантел, Пирантел
Пиперазин: Диэтилкарбамазин, Пиперазин
Макролидтер: Абамектин, Дорамектин, Ивермектин, Милбемицин,
Моксидектин, Эприномектин.
Фосфорорганикалық қосындылар; Дибром, Дихлофос, Кумафос, Руэлен,
Тролен, Хлорофос
Басқа препараттар: Бефениум, Гигромицин Б, Дизофенол, Метиридин,
Кремний-фторлы натрий, фенотиазин, эметин
Негізгі топтар мен препараттар-терматоцидтер жəне цестоцидтер:
Пиразинизохинолиндер: Празиквантел, Эпсипрантел
Фенолды алмастырушылар: Битионол, Гексахлорофен, Дихлорофен
Никлофолон, Нитроксинил, Оксид, Сульфн, Трихлорофен
Хош иісті амидтер: Диамфенетид
Салициланилидтер: Бромоксан, Занил Клиоксанид, Рафоксанид, Тегалид
Фенасал.
Бақылау сұрақтары:
Инвазиялық аурулардан сақтандыру шаралары.
Мал шаруашылығы кешендерін паразиттерге қарсы жүргізілетін шаралар.
Құс шаруашылығында паразиттерге қарсы жүргізілетін шаралар.
Гельминттерге қарсы негізгі препараттар
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ҚОРЫТЫНДЫ
Жануар ауруларымен, оның ішінде адам мен малға қауіпті
(зооантропоноздар - топалаң, бруцеллез, туберкулез жəне т.б.) жұқпалы
аурулармен күресудің өзектіліктілігі жоғары, өйткені бұл шаралар адамның
денсаулығын сақтау бағытында жүргізіледі. Жануарлардың аурудан таза
болуы жəне олардың ауруға жоғары төзімділігі малдың тұқымын жетілдіру,
өнімділігін арттыру жəне сапалы өнім алудың негізі болып табылады.
Ветеринария саласындағы мемлекеттік саясат республикамыздағы
ветеринариялық қызметті өркендетуге, оның материалдық-техникалық
негізін нығайтуға, ғылыми зерттеулерді терең жəне кең түрде жүргізуге
бағытталған. Осылардың дəлелі, мал шаруашылығында ветеринариялық
қызметті жақсартуға ықпалын тигізетін 2002 жылы қабылданған жаңа
«Ветеринариялық заңнама».
Өкінішке орай, сақтандыру жəне сауықтыру шараларын дер кезінде
жүргізбеу, азықтандыру, бағып-күту мөлшерлерін сақтамау жəне еліміздің
кейбір
аудандарында
ветеринариялық-санитариялық
ережелердің
орындалмау себептерінен, мал мен құстардың аурулары пайда болады жəне
бұл аурулар мал шаруашылығына үлкен шығын əкеледі. Бұған көптеген
фактілер дəлəл бола алады, жұқпалы аурулардан сақтандыру шараларын
жүргізу кезінде «Ветеринариялық заңнама» талаптарын жəне оның негізінде
фермалар мен шаруашылықтарда малды қауіпті аурулардан сақтандыру
ережелерін, малды індеттің басталуынан қорғау жəне сыртқы ортадағы
аурудың қоздырушыларын жою ережелерін бұзу айтарлықтай зиян келтіреді.
Ветеринария саласында жаңа бағыттағы жетілдірілген əдістерді,
жануарларды аурудан сақтандыру жəне емдеу препараттарын шаруашылық
жағдайына енгізу өзекті мəселе болып табылады. Тіршілік етудің белгілі
биологиялық кезеңдерінде ветеринариялық шараларды тиімді түрде қолдану,
мал шаруашылығының өнімділігін əдəуір арттырады.
Мал шаруашылығында ветеринариялық-санитариялық талаптарды,
мөлшерлерді қолдану жəне технологиялық үрдістерді ұйымдастыру, сапасы
жоғары мал өнімдерін алу, малдың басын көбейту жəне жануарларды
бордақылау істері жоғары деңгейлі ветеринариялық білімді меңгеруді қажет
етеді.
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Негізгі терминдері мен түсініктері
Реактивтілік – организмнің түрлі қоздырғыш ортаға жауап беру
қабілеттілігі.
Фагоцитоз – бөгде заттардың (микроорганизмдердің, ұлпалық
элементтердің) діңгектік торшаның өнімдері макро - жəне микрофактордың
ішкі торшалық қорытылуы.
Антиген - генетикалық тегі бөгде жоғарғы молекулалы белоктық
заттар, олар организмде телімділік антиденелер мен иммундық лимфоциттер
түзілуіне себепкер болады.
Антидене – иммуноглобулин тектес зат, антигендердің əсеріне
организмнің жауап беруі себебінен түзіледі
Атрофия (сему) - ағза, торша көлемінің кішірейіп, қызметінің
нашарлауымен немесе мүлдем тоқталуымен сиппаталады.
Некроз – тіршілігі жалғасып жатқан организмде торша топтарының,
немесе ағза бөлігінің өлуі.
Транссудация – қан тамырынан сұйық заттар ұлпаларға ағып, соңынан
ісіну немесе шеменнің пайда болуы.
Диапедез – ұсақ қан тамырлары кернеуінен эритроциттер өтеді –
қанның өз бетінше ағуы (қан тамырларының қысымы жоғарылап, өткізгіштік
күшейеді).
Стаз – қан айналымының толық тоқтауы, ұсақ тамырлары кеңейіп, олар
қанға толады.
Инфаркт – ұсақ артериялық кернеуінің бітелуінен белгілі бір бөліктің
өліеттенеуі, бұл əсіресе ұшты артерияларда кездеседі.
Тромбоз тірі организмде қан тамырлары қуысында қанның ұюы.
Эмболия - қан мен лимфа тамырлары қанның құрамында кездеспейтін
бөлшектер.
Қан кету – қан жүретін тамырларынан қан кету.
Асептика – жараны механикалық, физикалық, жимиялық жəне
биологиялық зарасыздандыру тəсілдерімен инфекциядан сақтау.
Антисептика – зарасызданған, микроорганизмнен таза, асептика
талаптарына сай.
Суппозитор – қатты бөлігі үй температурасында еритін жəне дене
қызуында еритін мөлшерленген (дозаланған) дəрінің түрі.
Пластырь – сыртқа арналған, жұмсаруға жəне қалыпты дене қызуында
теріге жабысуға қабілетті дəрінің түрі.
Пилюла – бірқалыпты майысқыш массадан əзірленген, 0,1-0,5 г домалақ
салмақты, мөлшерленген дəрінің түрі.
Таблеткалар – престеу жəне медикаменттерді қалыптау арқылы
алынған дозаланған дəрінің қатты түрі.
Перкуссия – ішкі ағзаларды физикалық əдіспен дене беткейлі ырғақты
түрде арнайы балғашық немесе саусақпен нұқып соғу.
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Аускультация – тыңдау, негізгі зерттеу əдістерінің бірі. Бұл əдіс
көмегімен жүрек жұмысын, тыныс алу мүшелерін, ішекті жəне бронхтардағы
сырылды, дыбыстарды жəне кеуде қуысындағы өзгерістерді анықтайды.
Термометрия – дене қызуын өлшеу.
Анамнез – ауру мал туралы сұрастыру арқылы алынған кешенді
мəліметтер.
Синегризм – дəрілік заттардың бір бағыттағы əсерлері.
Антагонизм – бір мезгілде қолданылған дəрілік заттардың қарама-қарсы
əсері.
Кумуляция (олардың жинақталуы); материалдық-дəрілік заттардың
жайлап бұзылуы.
Пішу – еркек жəне ұрғашы малдардың жыныс бездерін операция
жолымен алып тастау, экономикалық жəне емдік мақсатпен жасалады.
Инъекция – арнайы сұйықтықты организмге диагноздық немесе емдік
мақсатпен енгізу.
Иммунитет – зардапты микробтардан, олардың токсиндері мен басқа да
табиғаты биологиялық бөгде заттардан мал немесе адам организмінің
қорғану қабілеті.
Карантин – жұқпалы аурудың таралуына қарсы бағытталған шектеу
шараларының кешені.
Қан сарысуы – биологиялық өндіріс орындарында антигенмен
гипериммундеу арқылы жануарлардың қанынан сарысуын бөліп алады.
Дезинфекция деп жұқпалы аурулардың қоздырушыларын сыртқы
ортада жоюға бағытталған шаралар жүйесін айтады.
Макрогельминтоскопия – нəжістен құрттарды немесе олардың
фрагменттерін іздеп табу.
Гельминтоовоскопия – нəжісті құрт жұмыртқаларына зерттеу.
Гельминтолярвоскопия – нəжістен балапан құрттарын анықтап табу.
Цистицерк – іші сұйыққа толған, сырты қалың дəнекер тоқыма
қабықпен қапталған көпіршік.
Эхинококк ларвоцистасы – бір камералы қос қабықты көпіршік,
ішінде мөлдір сұйығы бар.
Альвеококк ларвоцистасы көптеген майда камералардан құралған
көпіршік. Оның көлемі кішірек, сұйығы аз, ішкі қабағы өте ұсақ
протосколекске (нүктелерге) толы.
Стробилоцерк – жақсы дамыған ірі ілмешекті сколекстер, олардан
ұзын жалған бунақты стробилалар шығады, ал артқы жағында сұйыққа толы
аздаған көпіршік болады.
Тетратиридий – теріс аударылған қолғапқа ұқсайтын төрт сорғышты
қарусыз сколекс жəне көпіршіксіз «құйрықшасы» болады.
Процеркоид – енді баулы құрттың балаңқұртының сатысы, денесі
ұзындау, алдыңғы жағында біліне бастаған саңылаулы, ал артында шар
тəрізді қосалқысы болады.
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Плероцеркоид – енді баулы құрттың балаңқұртының сатысы,
ұзындығы 1 метрге жетеді, денесінің артқы жағында ботриялары орналасқан.
Шизогония – жыныссыз көпке бөлініп көбею, мал ауруға
шалдыққаннан кейін басталады.
Гаметогония – шизогониядан соң келетін, жынысты дамуУақытша
паразит - өзінің бүкіл өсіп-өну айналымын, жұмыртқадан ересек сатыға
дейін, иесінен тыс жерде өткізіп, оларды тек қоректенгенде ғана
пайдаланады. Бұларға соналар, масалар жəне кейбір кенелер жатады.
Тұрақты паразиттер – иелерінде ұзақ уақыт өмір сүріп, оларды
қоректену үшін ғана емес, мекендеу үшін де пайдаланады. Олар дененің
сыртында немесе иесінің организмінің ішкі мүшелерінде мекендейді. Бұл
паразиттерді үнемі жəне кезеңді деп екіге бөледі.
Үнемі паразиттер – (биттер, қотыр кенелері, мамық жегіштер, жүн
жегіштер, жəне басқалар) иесінің үстінде немесе оның организмінде өмір
сүріп, барлық өсіп-өну айналымын осында өткізеді.
Кезеңді паразиттер – иесін өзінің өсіп-өну айналымының белгілі бір
сатысында ғана мекендейді.
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Мазмұны
1.
2.
3.
4
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
10.1.
10.1 1
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5
10.1.6.
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10.
10.1.11.
10.1.12.
10.1.13.

Алғы сөз
Кіріспе
Ветеринарияның маңызы. Ауру туралы жалпы ілім
Жануармен жұмыс жасаудағы қауіпсіздік
Патологиялық өзгерістер
Клиникалық диагностика
Фармакология
Хирургиялық аурулар
Несеп-жыныс ағзалардың операциялары. Пішу

3
4
6
13
16
23
26
35
36

Еркек малды пішкенен кейін болатын асқынулар
Крипторхиттерді пішу
Ұрғашы малдарды пішу
Жарақаттар
Сүйек аурулары
Улану
Тұздардан улану
Нитраттар мен нитриттерден улану
Хлорорганикалық қосындылардан улану
Фосфорорганикалық қосындылардан улану
Азықтан улану
Жұқпалы емес ішкі аурулар
Жүрек қан-тамырлар жүйесінің аурулары
Тыныс алу жүйесінің аурулары
Азық қорыту жүйесінің аурулары
Індеттану
Індеттік аурулар
Жануарларға ортақ аурулар.
Топалаң
Қарасан
Туберкулез
Бруцеллез
Аусыл
Құтырық
Ауески ауруы
Лептоспироз
Листериоз
Пастереллез
Сальмонеллез
Сіреспе
Ботулизм

54
55
56
64
71
73
73
76
77
78
79
81
82
82
86
90
101
101
101
107
110
117
121
125
129
131
135
139
142
145
147
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10.1.14.
10.2.
10.2. 1
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4
10.2.5.
10.2.6.
10.3
10.3.1.
10.3.2.
10.3.3
10.4.
10.4.1
10.4.2
10.4.3.
10.4.4.
10.4.5
10.4.6.
10.4.7.
10.4.8
10.5.
10.5.1.
10.5.2
10.5.3.
11.
12
13
13.1
13.2
13.3
13.4.
14.
14.1.
14.2
14.3
14.4
14.5
15
15.1
15.2
15.3

Трихофития
Жылқы аурулары
Сақау
Маңқа
Індетті лимфангит
Жұқпалы анемия
Тұмау
Ринопневмония
Шошқа аурулары
Тілме
Вирустық трансмиссивті гастроэнтерит
Дизентерия
Құс аурулар
Ньюкасл ауруы
Құс тұмауы
Жұқпалы бронхит
Жұқпалы ларинготрахеит
Респираторлық микоплазмоз
Сальмонеллез
Пуллороз
Орнитоз
Ет қоректілер аурулары
Ет қоректілердің обасы
Ет қоректілердің жұқапалы гепатиті
Иттің парвовирустық энтериті
Паразитология
Ветеринариялық гельминтология
Трематодоздар
Фасциолездар
Дикроцелиоз
Ет қоректілердің описторхозы
Тауық простогонимозы
Цестодоздар
Ірі қара цистицеркозы
.Шошқа цистицеркозы
.Эхинококкоз (Беріш, бершімек)
.Қой ценурозы
.Мониезиоздар
. Нематодоздар
. Жылқы оксиурозы (бөген)
.Шошқа аскаридозы
. Жылқы параскаридоз
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150
152
152
155
159
162
168
172
179
179
182
188
193
193
196
200
202
205
207
208
211
213
213
216
218
220
225
227
228
232
234
236
238
241
243
245
248
252
256
258
259
262

15.4.
15.5.
15.5.1.
15.6.
15.7
15.7.1.
15.8.
15.8.1
15.9
15.9.1.
16.
16.1
16.2..
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
16.7.1.
16.7.2.
16.7.3.
17
17.1
17.1.1
17.2
17.2.1.
17.2.2
17.2.3.
17.2.4.
18.
18.1
18.2
18.2 1
18.2 2.
18.2 3.
19.
20.

Тауық аскаридозы
Жылқының ішек стронгилятоздары
Жылқы деляфондозы (Тромбоэмболиялық түйнеу)
Қой мен ешкі гемонхозы
Диктиокаулездер (өкпенің қылқұрт ауруы)
Қой мен ешкі диктиокаулезі (өкпенің қылқұрт ауруы)
Жануарлардың спируратоздары
Ірі қара телязиозы (ноғала)
Жануарлар трихоцефалятоздары.
Трихинеллез
Протозология
Бабезиидоздар
Пироплазмоз
Ірі қара франсаиеллезі
Нутталлиоз
Тейлериоз
Кокцидииоздар. Эймериоздар
Трихомоноздар
Ірі қара мал трихомонозы
Киеңкі (қарақаптал, трипаносомоз)
Су-ауру
Арахноздар
Паразиттік формалы кенелер.
Ара варроатоозы
Акариформды кенелер
Псороптоз (тері қотыры, көң қотыр)
Хориоптоз (тері жегіш қотыр)
Саркоптоз (қышыма қотыр)
Демодекоздар
Энтомоздар
Вольфартиоз (жарақаттың құрттауы)
Қан сорғыш қос қанаттылар
Гиподерматоздар (сəйгел, оқыра)
Қойдың эстрозы (қойдың кеңірсек құрт ауруы)
Жылқы гастрофилезі
Инвазиялық аурулардан сақтандыру шаралары
Паразиттерге қарсы жүргізілетін шаралар
Қорытынды
Қолданылған əдебиеттер
Негізгі терминдері мен түсініктері
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264
265
267
269
270
271
272
272
274
274
278
279
281
283
284
285
286
291
291
294
296
299
299
306
307
307
309
310
312
313
316
317
321
324
326
328
329
331
332
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