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Пәннің  оқу әдістемелі ененін  әзірлеген  

_ оқытушы: Джулушева Гулистан Юсуповна       ___________________ 
                          (аты-жөні,тегі, лауазымы, ғылыми дәрежесі)                                  (қолы) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЗМҰНЫ 

 
№ Құжат түрлері  Бет  

1 Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің күнтізбелік-тақырыптық 

жоспары....................................................................................................................... 

 

2 Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және таратқыш материалдар, 

ұсынылған әдебиеттер тізімі)............................................................ 

3 Лабораториялық-тәжірибелік сабақтар бойынша әдістемелік нұсқаулар...........  

4 Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған материалдар.............................  

5 Білім беруді мультимедиамен және бағдарламамен қамтамасыздандыру...........  

6 Пәннен сабақ беруге арналған аудиториялар, кабинеттер және лабораториялар  



 
 



Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі  

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

«БЕКІТЕМІН» 

Директордың оқу жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

________ 

Инкарбаева Г.М. 

«_____»______________ 2021 ж. 

        

 

 

 «Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен  » пәнінің 

2021 – 2022  оқу жылының 

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Семестр -1 

Мамандық 1513000 – Ветеринария 

Біліктілік -1513053  Ветеринарный фельдшер 

Курс – 3, топ  ВН-314 

Сағат саны- 46 

Педагог: Джулушева Гулистан Юсуповна 

Күнтізбеліқ-тақырыптық жоспары  2012 жылдардағы типтік  оқу бағдарламасына сәйкес құрылды 

 «Ветеринария» пәндік (циклдік) комиссияның отырысында қаралды. 

2021_ж. «_24_» _08_ №_1_ хаттама 

Төраға _________ Исаева А.Б. 
 



Сабақ 

№ 

Тақырыпты 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Сағаттар 

саны 

Сабақ 

 типі 

Үй тапсырмасы Ескерту 

  2-бөлім. Жалпы  терапия   және 

профилактика,  терапевтикалық 

техника 

    

 

     1 

 

 

Жалпы арнайы емес терапия және 

аурудың алдын алу. Терапевтикалық 

техника  

2 Білімді ж/е 

дағды.жетіл.а

рнал.сабақ 

Аралас  

сабақ 

Жануарлар ішкіаурулары: 

авт:М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков 

 

 

 

2 

 

 

 

Жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары 

 

 

2 

Аралас 

сабақ 

Конспект жазу,оқу  

3  Жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары  

2 

 

Зертханалық 

тәжріибе№1 

Қан тамырлардың соғуын 

анықтау 

 

4  Тыныс жүйесінің аурулары. 2 Аралас сабақ 

 

Конспект жазу,оқу  

5   Тыныс жүйесінің аурулары. 2 

 

Зертханалық 

тәжріибе №2 

Ауру себептерін анықтау және 

емдеу 

 

6   Ас қорыту жүйесінің аурулары. 

Қарын аурулары 

2 Аралас сабақ Конспект жазу,оқу  

7  Ас қорыту жүйесінің аурулары. 

Ішектердің қабынуы 

 

2 

 

Аралас сабақ 

Конспект жазу,оқу  



8  Құрсақ және бауыр аурулары. 2 Аралас сабақ  Жануарлар ішкі аурулары  1-

кітап: оқу құралы / 

М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, 

Н.А.Заманбеков [ж.т.б.]; ҚР білім 

және ғылым м-трлігі.- 2-бас., 

стероетип.- Алматы: Нур-Принт, 

2015.- 386  

 

9   

Малдардың ас қорыту жүйесінің 

мүшелерін зерттеу.  

2 Зертханалық 

тәжріибе№3 

Әр аурудың мәнін түсіндіру  

10    Бүйрек және несеп бөлу жүйесінің  

аурулары 

 

2 Аралас 

сабақ 

Конспект жазу,оқу  

11   Қан  жүйесінің аурулары 2 Білімді ж/е 

дағды.жетіл.а

рнал.сабақ 

Аралас сабақ 

 Молдагулов М.А. және т.б. 

«Жануарлар ішкі аурулары» 

Алматы 2010 ж. 

I-кітап 

II-кітап 

 

 

12  Жүйке жүйесінің аурулары 

 

2 Білімді ж/е 

дағды.жетіл.а

рнал.сабақ 

аралас 

Конспект жазу,оқу  

13    Токсикология 

 

2 Білімді ж/е 

дағды.жетіл.а

рнал.сабақ 

аралас 

Молдагулов М.А. және т.б. 

«Жануарлар ішкі аурулары» 

Алматы 2010 ж. 

I-кітап 

II-кітап 

 

 

14  Улы өсімдіктермен улану 2 Аралас сабақ Конспект жазу,оқу  



 

15   

     Токсикология 

 

2 Зертханалық 

тәжріибе №4 

Жануарлар ішкі аурулары: 1-

кітап: оқу құралы / 

М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, 

Н.А.Заманбеков  

 

16  Зат алмасу процесінің аурулары.  2 Аралас     

сабақ 

Конспект жазу,оқу  

17   

Эндемиялық аурулар.  

 

2 

 

Аралас 

сабақ 

Конспект жазу,оқу  

18  Микроэлементтердің жетіспеуінен 

немесе көптігінен болатын аурулар 

 

 

2 

Аралас 

сабақ 

 

Конспект жазу,оқу  

19   Тері аурулары 

  

2 Аралас сабақ Конспект жазу,оқу  

20   Төл аурулары. 

 

2 Білімді ж/е 

дағды.жетіл.а

рнал.сабақ 

Аралас сабақ 

Конспект жазу,оқу  

21   Қус  аурулары. 

 

2 Аралас сабақ Конспект жазу,оқу  

22    

Терісі бағалы аңдардың аурулары. 

 

2 

 

Аралас сабақ 

Конспект жазу,оқу  

23  Төл және құс аурулары. 

 

2 Зертханалық 

тәжріибе №5 

Ауырған төл мен құстарға 

клиникалық зерттеу жүргізу 

 

  Барлығы: 46 сағат     



 

 

 

Сағаттың бөлінуі 

 

 

№ 

р/с Оқу уақытының бөлінісі 

Барлық сағат 

саны 

оның ішінде 

Теориялық 

сабақтар 

Практикалық және 

зертханалық сабақтар 

Курстық 

жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат  46       

2 Семестрге жоспарланған 46 

36 

 10   

3 Бұрын өткізілген сағат         

4 Келесі оқу жылына қалған         

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі  

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

«БЕКІТЕМІН» 

Директордың оқу жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

________ Инкарбаева Г.М      

«_____»_________2021 ж 

 

 

 

Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен  » пәнінің 

2021 – 2022  оқу жылының 

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Семестр -2 

Мамандық 1513000 – Ветеринария 

Біліктілік -1513053  Ветеринарный фельдшер 

Курс – 2, топ  ВН-214 

Сағат саны- 30 

Педагог: Джулушева Гулистан Юсуповна 

Күнтізбеліқ-тақырыптық жоспары  2012 жылдардағы типтік  оқу бағдарламасына сәйкес құрылды 

 «Ветеринария» пәндік (циклдік) комиссияның отырысында қаралды. 

2021_ж. «_24_» _08_ №_1_ хаттама 

Төраға _________ Исаева А.Б. 



 

 

 



 



Сабақ 

№ 

Тақырыпты 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Сағаттар 

саны 

Сабақ 

 типі 

Үй тапсырмасы Ескерту 

1  Кіріспе. Ішкі жұқпайтын 

аурулардың клиникалық 

диагностикасы 

2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

1. Молдагулов М.А. 

«Малдың клиникалық 

диагностикасы» 

Алматы, 2007 ж. 

 

 

2 

   

Малдарды   клиникалық   

зерттеу әдістері 

 

 

2 

 

 

Аралас сабақ 

2. Сиябеков, С.Т. 

Жануарлар 

ауруларының 

клиникалық 

диагностикасы. оқулық 

/  

С.Т. Сиябеков, Н.А. 

Заманбеков, Ж.И. 

Қазиев.- Алматы: 

ҚазҰАУ, 2011.- 320 б 

 

 

3 

  

 Малдарды жалпы клиникалық 

зерттеу 

 

2 

 

Аралас сабақ 

Жануарлар 

ауруларының 

клиникалық 

диагностикасы 

ҚҰАУ 

автор: Молдагулов М.А 

            Ө.К.Есқожаев 

            А.З. Ермаханов 

 

 



4  Малдарды жалпы клиникалық 

зерттеу. 

 

 

2 

 

Зертханалық 

тәжріибек 

сабақ №1 

 Мал дәрігерлігі 

негіздері: практикум: 

оқу құралы / О. 

Беркінбай.- Алматы: 

Нур-Принт, 2015.- 555 

б 

 

5  Жүрек – қантамыр жүйесін 

зерттеу 

2  

Аралас сабақ 

Мал дәрігерлігі 

негіздері : практикум: 

оқу құралы / О. 

Беркінбай.- Алматы: 

Нур-Принт, 2015.- 555 

б 

 

6   

Жүрек – қантамыр жүйесін 

зерттеу 

2  

Зертханалық 

тәжріибек 

сабақ №2 

Жануарлар 

ауруларының 

клиникалық 

диагностикасы : оқулық 

/ С.Т. Сиябеков, Н.А. 

Заманбеков, Ж.И. 

Қазиев.- Алматы: 

ҚазҰАУ, 2011.- 320 б 

 

 

7 

  

 Тыныс жүйесін зерттеу 

2  

Білімді және 

дағдыларды 

жетілдіруге 

Беркинбай, О. Основы 

ветеринарии. 

Практикум  учеб. 

пособие / О. 

 



арналған 

сабақтары 

Аралас 

сабақ 

Беркинбай.- 3-е изд., 

испр. и доп.- Алматы: 

Нур-Принт, 2015.- 527 

с. 

 

 

8 

  

Тыныс жүйесін зерттеу 

2 Зертханалық 

тәжріибек 

сабақ №3 

Сиябеков, С.Т. 

Жануарлар 

ауруларының 

клиникалық 

диагностикасы. оқулық 

/  

С.Т. Сиябеков, Н.А. 

Заманбеков, Ж.И. 

Қазиев.- Алматы: 

ҚазҰАУ, 2011.- 320 б. 

 

 

9   

Ас қорыту жүйесінің жоғарғы 

бөлігін  және  күйіс 

қайтаратын малдардың  

алдынғы  қарындарын, 

ішектерін  зерттеу. 

2  

Аралас сабақ 

Жануарлар 

ауруларының 

клиникалық 

диагностикасы: 

оқулық / С.Т. Сиябеков, 

Н.А. Заманбеков, Ж.И. 

Қазиев.- Алматы: 

ҚазҰАУ, 2011.- 320 б 

 



10   Жылқының, иттің қарнын, 

ішектерін,бауырын   және  

құстың бөтекесін  зерттеу. 

2  

Аралас сабақ 

Жануарлар 

ауруларының 

клиникалық 

диагностикасы: 

оқулық / С.Т. Сиябеков, 

Н.А. Заманбеков, Ж.И. 

Қазиев.- Алматы: 

ҚазҰАУ, 2011.- 320 б 

 

11     

 Ас қорыту жүйесін зерттеу. 

2 Зертханалық 

тәжріибек 

сабақ №4 

 

Молдагулов М.А. 

«Малдың клиникалық 

диагностикасы» 

Алматы, 2007 ж. 

Оқулық 

 

12   Несеп бөлу және жүйке  

жүйесін  зерттеу 

 

2  

Білімді ж/е 

дағды.жетіл.

арнал.сабақ 

   аралас 

Молдагулов М.А. 

«Малдың клиникалық 

диагностикасы» 

Алматы, 2007 ж. 

Оқулық 

 

 

13   

Несеп бөлу және жүйке  

жүйесін зерттеу 

2  

Зертханалы 

тәжріибек 

   сабақ №5 

 

Жануарлар 

ауруларының 

клиникалық 

диагностикасы 

ҚҰАУ 

автор: Молдагулов М.А 

            Ө.К.Есқожаев 

            А.З. Ермаханов 

 



 

14   Қан жүйесін зерттеу    2 Білімді ж/е 

дағды.жетіл.

арнал.сабақ 

   аралас 

Малдың жұқпалы емес 

ішкі аурулары. М.А. 

Молдағұлов, Ә.Н. 

Есходжаев, 

Қ.Н.Қожанов. Алматы: 

1992ж 

 

15  Күре тамырдан қан алу. Қанды 

физика-химиялық зерттеу 

2 Зертханалы 

тәжріибек 

   сабақ №6 

 

Электрондық 

ресурстар: 

1. http://kasipkor.kz 

/?page id =9317&Iang= 

ru 

2. Almaty.agrocollege 

ютуб канал 

 

  Барлығы : 30 сағат     

http://kasipkor.kz/


ФЕАК 02-05.02 Издание первое.Поурочный план 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және таратқыш материалдар, 

ұсынылған әдебиеттер тізімі) 

 

 «Ішкі жұқпайтын аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен» 
(пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ___________________1315000 - «Ветеринария»___________                              
 (мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Алматы  2021 

 

 

ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 



ФЕАК 02-05.02 Издание первое.Поурочный план 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жалпы арнайы емес терапия және аурудың 

алдын алу. Терапевтикалық техника 

Модуль/ пән атауы: : Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Жаңа білім меңгеру сабағы 

2.Мақсаттар, міндеттер : Жалпы арнайы емес терапия және аурудың алдын алу. 

Терапевтикалық техника  туралы жалпы түсінік беру және  ауруды анықтау және болжау 

үшін, дұрыс емдеу әдісін таңдау. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

              1. Ішкі жұқпайтын аурулардың алдын алудың жалпы шаралары.Жалпы терапияның негіздері 
2. Қора жайларда микроклиматты сақтау. Белсенді серуендетуді ұйымдастыру.  
Жем –шөптің сапалылығын, судың сапалылығын тексеру 
3. Емдеудің кізіргі кездегі принциптері. 
4. Дәрілерді малдарға (жеке және топтап) ерікті түрде  беру 
  

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  
қысқыштар,бұраулар, арқандар, станоктар. 
Тексеру құралдары- ақ жаймалар, термометрлер, фонендоскоптар, плессиметрлер, 

перкуссиялық балғашалар, штапельдер,ауыз кергіштер, карточкалар, түрлі-түсті кестелер 

анықтамалық әдебиеттер: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары қосымша оқу құралы, 8-12 беттер 

Авторлар: К.Н.Қожанов. 
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Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 
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Тақырып: Жалпы арнайы емес терапия және аурудың алдын алу                                                          

 

Мал өсіру бағытындағы шаруашылықтарда ішкі аурулардан сақтандырудың жалпы 

мемлекеттік жоспары болуы қажет. 

Мал дәрігерлік клиникада жалпы және жеке сақтандыру жұмыстары жүргізіледі. 

Жалпы сақтандыру жұмыстары: дені сау, дене бітімі мықты, жоғары өнімді мал тобын 

жасақтауға бағыттылған жоспарлы ісшаралар жүйесі болып табылады. 

Жеке сақтандыру жұмыстары жекелеген ішкі аурулардың тууына жол бермуге бағытталған, 

мысалы: қантышқақ, алаөкпе, мешел, остеодистрофия, гиповитаминоздар және т.б. 

Шаруашылықта топтық емдеумен қатар жеке емдеу де жүргізіледі, әсіресе жоғары өнім 

беретін және аса қымбат малды емдеу бірінші орындауға тұруға тиіс. 

Ішкі аурулардан сақтандыру мерзім және өсу ырғағының маңзы зор.Мерзім ырғағы: малдың 

барлық физологиялық қолайсыз факторлары: ультракүлгін сәуленің аздығы, жарықтың 

кемшілігі, азықтың биологиялық нашарлығы. Осыдан келіп зат алмасу процесі төмендейді, 

ал жазда қолайлы жағдайларда бір қатар факторлардың әсерінен бұрынғы қалпына келеді. 

Көптеген шаруалықтарда клиникалық дені сау малдың аралық зат алмасу процесінің 

едәуірығысуымына түрде көрсетіледі: 

а) белок құрамының төмендеуі және қанда глобулиннің азаюы; 

б) қанда қант құрамының азаюы; 

в) сүйектің деминерализациясынан, организмде фосфоркалььций құрамының 

төмендеуі(бірінші ортада құйымшақ, мүйізөсінділері, қабырға); 

г) қан құрамындағы сілтінің , гемоглоббиннің, эритроциттер мен лейқоциттердің, каротин 

мен А витаминінің төмендеуі; 

д) жаңа сауылған сүтте сүт қышқылдығының жоғарлауы және тығыздығының төмендеуі; 

е) сауын сиырларында субклиникалық кетозының белгілері бар екенін көрсететін 

гиперкетонемияның, кетонурияның және кетонолактитияның пайда болуы; 

ж) сүт, ет, жүн және жұмыртқа өнімділігінің төмендеуі, қыста белоктың, көмірсудың және 

минералды заттар мен витаминдер алмасуының төмендеуінен болатынын көрсетеді.  

Жалпы сақтандыру шаралар – дені сау, жоғарғы өнімді малдардың табының жасақтауға 

бағыттылған жоспарлы жұмыс жүйесі. 

Жеке сақтандыру шаралары жекелеген ішкі жұқпалы емес аурулардың пайда болуына жол 

бермеуге бағытталған.  

Жалпы сақтандыру теориялық негізі – организм мен сыртқы ортаның бірлігі туралы жалпы 

биологиялық заң. 

Ауылшаруашылық малдары үшін сыртқа ортаға жататындар: 

1. Шаруащылықтағы жер мен климат ерекшелігі; 

2. Азық қорының, оның саны мен сапасының жағдайы; 

3. Азықты дайындау және сақтау әдістері; 

4. Шаруашылықтағы малды күтіп – бағу, дұрыс пайдалану ерекшеліктері. 

Бұл факторларды реттеуде адамның атқаратын роль өте зор. 

Жеке сақтандыру шараларын жүргізгенде зат алмасуының метаболизмінің салдарынан 

болатын ұқсас ауруларды топтап емдеу мүмкіншіліктеріде де кездеседі. Ондай әдістері 

кейбір шаруашылықтарда диеталық құрама азықтар, минералды жемшөп беру арқылыда 

жүзеге асырылады. Шаруашылықтарда топтап емдеумен қатар жеке емдеу әдістері де 

жүргізіледі. Мұндай әдістер көбінесе жоғарғы өнім беретін, аса қымбат малдарды емдеуде 

қажет. 

Ішкі жұқпалы емес аурулардан сақтандырудан жыл мерзімі мен малдардың өсу ырғағын 

ескерудіңмаңызы өте зор. 

Жаздағы және қыстағы кездесетін қолайсыз жағдайлар бірқатар әсер факторлары тудырады. 

Осындай әсерлердің салдарынан көптеген шаруашылықтарда клиникалық сау деген 

малдардың организмінде зат алмасу процесінің бұзылғандығын байқауға болады.Олар: 

- қан сары суындағы жалпы белок пен оның глобулинді фракциясының азаюы; 
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-  қандағы қанттың деңгейінің төмендеуі; 

- организмдегі фосфор – кальций қосындыларының мөлшерінің төмендеуі салдарынан 

сүйектердегі минеральды заттардың азаюы; 

-  қан құрамындағы сілтілік қордың,гемоглобин ,каротин, А витаминдердің мөлшерінің; 

эритроциттер мен лейкоциттер санының төмендеуі; 

-  жаңа сауылған с.ттің қышқылдығының жоғарлап, тығыздығыныңтөмендеуі; 

-  сауын сиырларда жиі кездесетін кетоз ауруының клиникасыз түрін дәлелдейтін 

гиперкетонемияның кетонурияның, кетонолактияның анықталуы. 

 

Тақырып: Емдеу техникасы 

Дәрілік заттарды малдарға беру тәсілдері.  

Жоспары:  

1. Дәрілік заттарды малдарға өз еркімен беру тәсілдері;  

2. Дәрілік заттарды малдарға күштеп беру тәсілдері:  

3. Дәрілік заттарды ауыз қуысы арқылы беру;  

4. Дәрілік ерітінділерді беру әдістері; 

5. Болюс, капсул, ұнтақ және ботқаны беру тәсілдері. 
  
Ауру малдарға дәрілік заттарды беру кезінде дәрігердің көңіл аударатын мәселесі организмге 
әртүрлі қауіпті қоздырғыштардың түспеуін қамтамасыз ету. Оны болдырмау үшін асептика және 
антисептика ережелерін қатаң сақтау керек.  
Асептиканың негізгі мақсаты ауру малға емдік көмек көрсеткен кезде қолданылатын барлық 
заттарды залалсыздандыруды қамтамасыз ету мәселесін дұрыс шешу. 
Антисептика – емделетін малдың және емдеуші дәрігердің терісіндегі, қолындағы патогенді 
микроорганизмді жою. Бұл мәселе көбінесе күшті әсер ететін химиялық дәрілік заттарды белгілі 
бір концентрацияда қолдану арқылы іске асырылады.  
Ауру малды емдеу үшін дәрілік заттарды қолданғанда малдәрігерінің негізгі білетін мәселелері: 
дәрілік заттардың дозасы, ерітінділердің концентрациясы, бірге қолданылатын дәрілік заттардың 
үйлесімділігі, малдардың түрі, жасы, жағдайы. 
Малдәрігерлік тәжірибеде ауру малдарға дәрілік заттарды беру  
1.Өз еркімен қабылдау және  
2. Күштеп беру болып бөлінеді.  
Дәрілік заттарды малдардың өз еркімен қабылдауы олардың тәбеті болған жағдайда іске асады. 
Дәрілік заттар ұнтақ немесе ерітінді түрінде азықпен және сумен беріледі. Өз еркімен 
қабылдайтын малдарға дәрілік заттарды жеке малдарға және топты малдарға беруге болады. 
Кейбір малдарға мұндай әдіс қарапайым, өте оңай іске асырылады; ал кейбір малдарға дәрілік 
заттарды беру үшін оны белгілі бір жағдайда ұстап машықтану керек болады. Мысалы иттерге 
дәрілік заттарды етке қосып беру өте оңай іске асырылады. Ал төлдерге дәрілік заттарды беру 
белгілі бір епті керек етеді. Шаруашылықта мал саны аз болған жағдайда онда ауру малдар да аз 
болады. Ондай жағдайда әр малға жеке дара емдік көмек көрсету қиындыққа соқпайды. Ал ірі 
шаруашылықтарда мал басы көп болғанда ауру малдарда көбірек болады да, ондай жағдайда 
топтап емдеу әдісін қолдану тиімдірек болады. Бұл әдіс әсіресе зат алмасуының бұзылуымен 
сипатталатын ауруларда жиі қолданылады. Диспансеризация жүргізген кезде клиникалық 
белгілері жоқ, бірақ зат алмасу процесі төменгі деңгейде анықталатын малдар үшін өте пайдалы. 
Ондай малдар үшін топты диетотерапия қажет. Уақытында сақтандыру шарасы дұрыс 
ұйымдастырылмаса, ондай малдардың паренхиматозды ағзалары мен тіндерінде 
дегенерациялық өзгерістер пайда болады да, оның аяғы ауруға апарып соғады. Міне, сондықтан 
да, аурудан сақтандыру үшін топтап емдеу әдісі әсіресе организмде белоктың, көмірсутегінің, 
витаминдердің, минералды заттардың алмасуы төменгі деңгейде болғанда өте қажет. Егерде 
малдар дәрілік заттарды осындай әдістермен қолданғанда қабылдамаса, онда дәрігер күштеп 
беру әдісін қолданады. 

http://kzref.org/sabati-tairibi-adam-genetikasini-negizgi-zertteu-edisteri-masa.html
http://kzref.org/ekspertiza-provedena-v3.html
http://kzref.org/ekspertiza-provedena-v3.html
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Дәрілік заттарды ауыз қуысы арқылы беру.  Дәрілік затты қандай әдіспен беру керек 

екенін шешпес бұрын дәрігер ол дәрінің фармакологиялық қасиетін, ауру малдың күйі 

мен жағдайын жақсы білуі керек. Көптеген дәрілік заттардың тітіркендіру қасиеттері, 

жағымсыз иісі мен дәмі болмайды. Әрине ондай дәрілік заттар дәрігерге онша қиындық 

тудырмайды. Оларды азықпен, сумен бере беруге болады. Мысалы, организмде астың 

қорытылуын жақсартатын балық майы, минералды қосымша азықтар, малдың тәбетін 

тудыратын заттар және т.б.  

Егер мал тағайындалған дәрілік затты өз еркімен қабылдамаса, онда оны күштеп беруге 

тура келеді. Мұндай жағдайда дәрігер ауру малдың және өз басының қауіпсіздігін сақтай 

білуі керек. Дәрілік затты ауыз қуысы арқылы күштеп берудің бірнеше әдістері бар. 

Мәселен ерітінділерді бөтелке, қасық, спринцовка, резина грушы, шприц, Эсмарх 

кружкасы, Малахов приборы арқылы беруге болады. Мұндай жағдайда малдарда 

кездесетін жұтқыншақтың салдануы, өңештің бітелуі, қабыну процестерін еске алу керек. 

Егер ерітінді өңешке емес кеңірдекке түсіп кетсе, онда қосымша аурудың пайда болуы 

ғажап емес. Ондай жағдайда дәрілік затты зонд арқылы беру қолайлы. 

Дәрілік ерітінділерді, қайнатпаны, эмульсияны, тұнбаны резина немесе қабырғасы қалың 

шыны бөтелкелер арқылы да беруге болады. Ол үшін малды жақсылап бекітеді, басын 

аздап жоғары көтереді. Малдың аузын ашып, тісі жоқ жері арқылы бөтелкенің аузын 

еңгізеді де, дәрілік затты бірнеше рет құяды. Егер мал жөтеліп тынышсызданатын болса, 

онда дәрілік затты жіберуді тоқтатып, малдың басын төмен бағыттайды. Қалай болғанда 

да дәрілік заттың бір бөлігі төгілмей тұрмайды. Сондықтан оның дозасын ойластыру 

керек.  

Дәрілік затты осылай беру әдісін қолданғанда жылқы малы жұтынуын тоқтатып қоюы 

мүмкін. Сондықтан дәрілік заттың бірталай бөлігі ауыз қуысында жиналады да, кейіннен 

сыртқа шығарылып тастайды. Ондай жағдайда жұтқыншақтың тұсын сипалап қысу 

арқылы жұтыну процесін тудыруға тырысу керек. Мұндай әдісті қолданғанда ауыз 

кергішті, малдың тілін шығаруды пайдаланбау керек. 

Дәрілік заттарды спринцовка, қасық, шприц арқылы беру үшін оны белгілі дозада 

қолданылатын приборға құяды. Оны малдың басын жоғары көтеріп ауыз қуысы арқылы 

құяды да, малдың басын қоя береді. Егер приборға резина түтікше жалғанған болса, онда 

түтікшені малдың ұрты арқылы еңгізеді. Спринцовканың орнына воронканы алуға да 

болады.  

Қасық және шприц арқылы дәрілік заттарды ұсақ малдарға береді. Малды жақсылап 

бекітеді, аузын ашады, приборды ұрты арқылы еңгізеді де дәріні тілдің түбіне құяды.  

Ерітінділерді ауыз қуысы арқылы құюға Малаховтың приборы өте қолайлы. Әсіресе көп 

малдарға дәрілік заттарды беру керек болғанда дәрігердің жұмысын өнімді етеді.  

Болюсты, капсуланы, ұнтақты және ботқаны беру үшін арнайы құралды пайдалануға 

болады. Болюс пен капсуланы беру үшін болюс бергішті немесе корнцангты 

пайдаланады. Ол үшін малдың аузын кеңірек ашып, берілетін дәрілік затты тілдің түбіне 

орналастыруға тырысады. Дәрілік затты бергеннен кейін малдың жұтынуын қадағалау 

керек. Ондай құрал болмай қалған жағдайда болюсты әдейілеп дайындалған таяқша 

арқылы да беруге болады. Үш жағы аздап сүйірленген, ұзындығы 50 см таяқша өте 

қолайлы.  

 

Ұнтақты да беретін аспап бар. Ондай аспап болмаған жағдайда ұнтақты қасық немесе 

шпатель арқылы тілдің түбіне салады да, артынан сумен ары қарай жылжытады. Пилюла, 

таблеткаларды ұсақ малдарға етке, нанға қосып беруге болады. Күштеп беру үшін 

корнцанг қолдануға болады.  

 

Ботқаны қасық немесе шпатель арқылы ұсақ малдардың тілінің түбіне салу арқылы 
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береді. Мұндай әдіспен дәрілік заттарды бергеннен кейін міндетті түрде ұсақ малдарға 

30-50 мл, ірі малдарға 50-100 мл мөлшерінде су ішкізеді. Осындай манипуляциядан кейін 

малдар берілген дәрілік заттарды шығарып тастайма жоқпа, соны бақылау ғана қалады.  

Дәрілік заттарды парэнтеральды  

жолмен жіберу тәсілдері.  

Жоспары:  

1.  

Дәрілік заттарды терінің астына жіберу әдісі;  

2.  

Дәрілік заттарды қан тамырлары арқылы жіберу әдістері;  

3.  

Дәрілік заттарды ингаляциялық әдіспен жіберу техникасы;  

4.  

Дәрілік заттарды құрсақ қуысына жіберу әдісі.  

Дәрілік заттарды ауыз қуысынан басқа  жолдар арқылы жіберіп емдеу әдістері.  

- Оттегін тыныс алу жолдары арқылы жіберіп емдеу әдістерінде кездесетін 

қиындықтар оны басқа жолдар арқылы жіберіп емдеу әдістерін іздестіруге мәжбүр 

етті. Сол әдістердің біріне оттегін терінің астына жіберіп емдеу әдісі жатады. 

Оттегін терінің астына жіберу арқылы емдеуді 1780 жылы Спаланцани өз 

еңбектерінде көрсетті. Сол кезден бастап бұл әдіс малдарға эксперимент жүргізу 

арқылы бірнеше қайтара тексерілді. Осы жүргізілген тәжірибелердің нәтижесінде 

оттегін терінің астына жіберу мал организміне ешқандай зиян келтірмейтіні 

дәлелденді. 1900 жылдардан бастап бұл әдістің медицина саласында қолданыла 

басталғаны туралы деректер бар. Оның өзі кездейсоқ жағдайға байланысты 

туындаған. Бірінші рет дәрігер Доминэ шприцтің дұрыс жұмыс істемеуі 

салдарынан ауруға қан сары суының орнына бірталай мөлшерде ауаны жіберіп 

алған. Аурудың жағдайы жақсара бастағанын байқаған. Осыдан кейін терінің 

астына ауаның орнына оттегін жіберуді ұйғарған. Ауаның орнына оттегін жіберу 

арқылы ауруды жазып алған. Бұл тәжірибе кейіннен оттегін терінің астына жіберу 

арқылы емдеу әдісінің бастамасы болған көрінеді. Бұл әдіске әсіресе соғыс 

жылдарынан кейінгі 1919 жылдардан бастап көп көңіл бөліне бастаған. Көптеген 

авторлар, әсіресе француздар, ішек індеттерін, менингитті, түберкүлезді, өкпе 

қабынуларын емдеуде жақсы нәтижеге қол жеткізген. 1924 жылы Байе биіктікке 

көтерілген кезде пайда болатын ауруларды емдеу және ол аурулардың алдын алу 

үшін осы әдісті қолдану жөнінде көптеген жұмыстар жүргізген. Бұл әдісті емдік 

әдіс ретінде қолданған көп авторлардың деректері осы уақытқа сәйкес келеді. 

Бірақта, әдістің емдік маңызы туралы авторлардың пікірлері әртүрлі болғандығы 

байқалады.  

Әртүрлі ауруларды оттегін терінің астына жіберу арқылы емдеу туралы көп клиникалық 

жұмыстар бар.  
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1-ші сүрет. Оттегін терінің 

астына жібергенге дейін және 

жібергеннен кейін қанның 

қысымы (төменгі қисық 

сызық) мен дем алыстың 

(жоғарғы қисық сызық) 

өзгеруі (Мицов). 

 

Сонымен қатар алынған 

деректерге сүйене отырып 

нақтылы объективті баға беру 

мүмкін болмаған. 

Авторлардың көбі әдісті 

қолданғанда аурудың жалпы 

жағдайының жақсаратыны туралы ғана деректерді келтіреді.  

 

2-ші сүрет. Өкпе 

альвеоллаларындағы ауаның 

алмасу схемасы. Ақ жолақтар 

арқылы ауаның альвеоллаға 

кіру қозғалысы көрсетілген. 

 

Оттегімен емдеудің қандай 

әдісі болмасын оның негізгі 

мақсаты аурудың салдарынан организмде туындайтын тұншығуға немесе аноксемиялық-

гипоксемиялық жағдайға қарсы күресу. Бұл мәселе жөнінде авторлардың пікірлеріне 

тоқталып өтелік.  

Оттегін терінің астына жіберіп емдеу әдісінің жақсы жақтаушысы Мельхиор өзінің осы 

әдіс туралы жазған монографиясында бұл әдістің жан-жақты әсерлері туралы баяндайды. 

Атап айтқанда: 

 

1.  

Тұншығуға қарсы әсері;  

2.  

Улануға қарсы әсері;  

3.  

Организмді қуаттандыру әсері;  

4.  

Орталық жүйке жүйесі қозғанда тыныштандыратын әсері;  

5.  

Психикалық әсері.  
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Автордың айтуынша оттегін терінің астына жіберу арқылы улануды емдеу тек қана 

көмірсутегі тотығымен уланғанда ғана қолданылған көрінеді. Өзінің иіс тиіп ауырған 

адамдарға қолданған бірнеше байқаулары туралы деректерді береді. Осындай деректер 

Пик пен Дюрананың, Никлудың еңбектерінде де кездеседі. Бірақта ол авторлар мұндай 

жағдайда карбоген мен оттегін ингаляция арқылы жіберудің терапевтикалық нәтижесі 

әлдеқайда жоғары екендігін мойындайды.  

 

Мельхиор терінің астына жіберілген оттегнің организмнің улануына қасы әсерін өзінше 

түсіндіреді. Ол эфирмен наркозды оттегін терінің астына жіберумен қатарынан жүргізіп 

байқағанда, ол наркоздың әлдеқайда қолайлы жағдайда болғанын баяндайды. Оның 

механизмін төмендегідей түсіндіреді: терінің астына жіберілген оттегі эфирдің тез 

тотығуына немесе басқаша бүлінуіне әсер етеді. Мұндай жағдайда наркоздың қозу 

стадиясы болмаған немесе өте аз уақытқа созылған, көгеру сирек кездескен және 

оттегінсіз қолданғандағыдай дәрежеге жетпеген. Эфир аз кеткен және наркоз қайтқан 

кезде құсу өте сирек байқалған.  

Автор терінің астына жіберілген оттегінің организмді қуаттандыру әсерін анемия 

дамитын ауруларда қан құрамында тезірек регенерация құбылысының болуымен 

дәлелдейді. Оттегін терінің астына күн аралатып жіберіп отырған. Жұмасына бір рет 

гемоглобинді Сали әдісі арқылы анықтаған. 176 пациент тәжірибе тобынада, ал 67 

пациент бақылау тобында болған. Қанның қалыпты жағдайдағы құрамы тәжірибе 

тобында 15,7 күнде; ал бақылау тобында 20,1 күнде қалпына келетіні анықталған. 

Терінің астына жіберілген оттегінің орталық жүйке жүйесі қозғанда тыныштандыратын 

әсерін Мельхиор өзінің жүргізген 300-ден аса тәжірибесінде байқамаған. Дегенмен бұл 

әдістің мұндай әсерінің бар екенін кейбір авторлар жоққа шығармайды. Ол авторлардың 

мұндай пікірін Мельхиор терінің астына жіберілген оттегінің әсерін асыра сілтеп, жоғары 

бағалау ма деп байымдайды.  

Кейбір авторлар терінің астына жіберілген оттегінің зат алмасу процесіне әсерін 

зерттеген. Паоляччи өкпелері қабынып ауырған адамдарға күн аралатып 300 мл оттегін 

терінің астына жіберіп отырған. Ондай ауруларда гипоксемия құбылысы дамығанда 

терінің астына жіберілген оттегінің әсері де жақсы екендігі байқалған. Ондай аурулардың 

қанының сілтілік қоры 38-48 көлемдік пайыздан 50-ге дейін көтерілген. Ацидоз 

төмендегенде аурулардың жағдайлары да жақсарған. 

Линке мен Вейман тіс ауруларын емдеу тәжірибесінде оттегін терінің астына жіберу 

әдісін қолданған. Олардың деректері бойынша негізгі зат алмасу процессі бұзылған 

жағдайда ол процестің қалпына келетіні байқалған. Осы деректерге сүйене отырып 

Флаум мен Циммерман 3 атмосфералық қысымдағы оттегінің ағынын тіс етіне бағыттау 

арқылы Базедов ауруын емдеген. Жоғарғы деңгейдегі негізгі зат алмасу процесінің 50 %-

ға дейін төмендегенін байқаған. Бірақта мұндай өзгеріс көпке созылмаған. Сондықтан да 

авторлар нақтылы қорытындыға келе алмаған.  

Оттегімен емдеу қандай әдіспен қолданылмаса да – оның негізгі мақсаты ауру 

организмде, қандай себеппен болса да, дамитын гипоксемияға қарсы әсер ету. 

Организмге жіберілген оттегінің торшалардың өміріне және қызметіне әсері тереңірек 

зерттеуді талап етеді. Қалай болғанда да, организмге жіберілген оттегі оның 

жеткіліксіздігінен туындаған тотығу-тотықсыздану реакциясы бұзылған жағдайда оған 

оң әсер ететіні сөзсіз. Мұндай жағдайда терапевтің негізгі мақсаты – организмді қажетті 

мөлшерде оттегімен қамтамасыз ету, тіндердегі оттегінің жеткіліксіздігін жою. 
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Адам организмі қалыпты жағдайда минутына 250 – 300 мл таза оттегінің түсуін қажет 

ететінін ескерсек, онда ол қажеттілікті оттегін терінің астына жіберу арқылы толық 

қамтамасыз етеміз деуге сену қиын. Бірақта, қандай ауруда болмасын гипоксемиялық 

жағдайдың толық емес аздап қана дамитынын ескерген жөн. Сондықтан да аурудың даму 

сатысына байланысты оттегімен емдеудің де нәтижелі әсері әртүрлі болары сөзсіз.  

Медициналық тәжірибеде оттегін плевра қуысына жіберу әдісі жақсы зерттелген. 

Алғашқы бақылауды Дэвидің 1823 жылғы еңбектерінен көреміз. Ол өкпе ауруымен 

ауырған адамдардың, атап айтқанда пневмоторакспен (плевра қуысына ауаның 

жиналуы), плевра қуысынан алынған газдың құрамын зерттеген. Ол газдың 93 % азоттан 

және 7% көмірқышқыл газынан тұратынын анықтаған. Ондай ауруларды оттегімен емдеу 

эксперименті иттерге жүргізілген. Счупак, Родэ және Николалардың деректері бойынша 

плевра қуысына жіберілген газ дені сау иттердің организмінде 24 сағатта сіңіп тараған. 

Ал экспериментті түрде туғызылған плевраның қабынуымен ауырған иттердің 

организмінде 8-9 күнде тарап, сіңгендігі байқалған. 

Зерттеушілердің пікірлері бойынша плевра қуысына жіберілген газдың организмге сіңуі 

екі фазада жүретін көрінеді. Бірінші фазасында ондағы газдың құрамы өзгереді. Ол 

өзгеріс ондағы оттегі, көмірқышқыл газы және азот белгілі бір тұрақты пайызға 

жеткенше жүретін көрінеді. Ондай өзгеріс жуықтап алғанда иттердің организмінде 8 

сағаттай жүреді. Ал екінші фазасында осындай құрамдағы қоспа біркелкі түрде 

организмге сіңе бастайды. Бұл фаза алғашқы оттегін терінің астына жібергеннен бастап 

30 сағатқа созылады.  

Көптеген авторлардың деректеріне сүйенсек, газдың құрамының өзгеруі ондағы 

қоспаның құрамы вена қанының газының құрамына теңелгенше жүретін көрінеді. Оны 

дәлелдеу үшін бір уақытта альвеолла ауасының құрамы мен гемоглобиннің 

диссоциациондық қисығын зерттеу керек көрінеді (Dautrebande, Spehl). 

Плевра қуысына жіберілген газдың құрсақ қуысына жіберілген газдан организмге 

жылдамырақ сіңетіні эксперимент жүзінде дәлелденген (Тешендорф).  

Оттегін организмге тыныс жолдарынан басқа жолдар арқылы жібергенде оттегінің 

организмге сіңуі қарапайым физика-химиялық заңдарға бағынады. Олай болса белгілі бір 

уақыт өткеннен кейін газ көпіршігі мен вена қанының газдық құрамының тепе-теңдігі 

байқалады. Ол уақыт негізінен екі жағдайға байланысты: 

 

1.  

Газдың диффузиялық коэффициентіне;  

2.  

Газ өтеттін жартылай сұйық мембрананың қалыңдығына.  

 

Терінің астына жіберілген газдың сіңу жылдамдығы плевра қуысына жіберілген газдың 

сіңу жыдамдығымен тең немесе одан төмен болуы мүмкін деген пікірлер бар.  

Оттегін организмге терінің астына жіберу арқылы емдегенде оның организмге сіңуін, біз 

көбінесе, теріні сипалаған кезде білінетін крепитацияның бар немесе жоқ екендімен 

бағалаймыз. Ондай крепитация оттегін терінің астына жібергеннен кейін кейде бірнеше 

күндей сақталады. Варшавскийдің деректері бойынша оттегін терінің астына бірінші рет 
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жібергенде крепитация 1,5 – 3 сағаттың ішінде жоқ болатын көрінеді. Ал оны қайталап 

жібергенде ол құбылыс бірнеше күндей сақталады делінген. Н.Н.Савицкийдің 

бақылауынша крепитация екі күннен кем уақытта жойылмаған көрінеді. Біздің өз 

тәжірибеміздегі алынған нәтижеміз де осы пікірге сәйкес келеді. Крепитация терінің 

астында газдың бар екендігінің белгісі болғанымен, ол газдың құрамы уақыт өткен сайын 

алғашқы жіберілген газдың құрамынан басқаша болатынын естен шығармаған жөн. 

Көптеген авторлар терінің астына жіберілген оттегінің ауру организмде дамитын 

гипоксемияға әсерін артерия қаны мен вена қанындағы газды тексеру арықылы зерттеген. 

Малдарға жасалған көптеген эксперименттердің нәтижесі кері көрсеткіш берген. Девис 

пен Равинович иттердің организмінде эксперименталды түрде гипоксемия құбылысын 

тудырып, артерия қанының газ құрамын зерттеген. Олардың деректері бойынша терінің 

астына жіберілген оттегі артерия қанындағы оксигемоглобиннің мөлшеріне елеулі әсер 

етпеген көрінеді.  

 

Спель мен Лемор эмфиземамен және жүрек қызметінің компенсациясы бұзылған 

аурулармен ауырған адамдарға терінің астына оттегін жіберген. Жібергенге дейін және 

жібергеннен кейін артерия қанының оттегімен қанығу деңгейін альвеолла ауасындағы 

оттегінің мөлшерімен сипаттай келе, ешқандай өзгерістің байқалмағанын хабарлайды.  

 

Варшавский оттегін терінің астына жібергенде вена қанының құрамындағы оттегі мен 

көмірқышқыл газының ешқандай өзгеріске ұшырамайтынын байқаған.  

Көптеген авторлар өз зерттеулерінің нәтижелеріне сүйене отырып, тыныс жолынан басқа 

жолдар арқылы жіберілген оттегінің организмге сіңетінін, бірақта қанның газ құрамына 

елеулі әсер етпейтінін қорытындылайды. Қалай дегенменде, бұл бағытта зерттеу 

жүргізген авторлар ауру организмде дамитын гипоксияның төменгі деңгейінде бұл 

әдістердің азда болса көмегінің бар екендігін жоққа шығармайды. 

 

 

Кемпбелл мен Синг өте күрделі зерттеу әдістерін қолдана отырып үй қояндарының 

организмінде газдардың алмасуын оттегін терінің астына жібергенге дейін және 500 мл/ 

кг мөлшерінде жібергеннен кейін зерттеген. Зерттеу барысында алынған нәтижелерін 

төменгі кестеде келтіріп отырмыз.  

1 – ші кесте  

Үй қояндарының организміндегі газ алмасу процесінің көрсеткіштері 

 

 

№  

 

Зерттелген тестілер  

 

Көрсеткіштер  

 

1  

 

Үй қояндарының салмағы (г)  

 

1551 ± 212,5  

 

2  

 

Терінің астына оттегін жібергенге дейінгі оттегінің 

пайдаланылуы (мл/мин)  

14,66 ± 0,18 

 

http://kzref.org/diplom-jmisi-oushilardi-oufa-abilettiligi-men-este-satau-proce.html


ФЕАК 02-05.02 Издание первое.Поурочный план 

 

3  

 

Терінің астына оттегін жібергеннен кейінгі оттегінің 

пайдаланылуы (мл/мин)  

12,72 ± 0,15 

 

 

4  

 

Оттегінің терінің астынан сіңу мөлшері (мл/мин)  
0,82 ± 0,14 

 

Үй қояндарының газ алмасу процесі жабық система принціпінде жүргізілген. Бақылау 

тобындағы қояндардың оттегін пайдалану көрсеткіштері тәжірибенің барлық 

кезеңдерінде тұрақты түрде болған. Ал, терінің астына оттегін жібергеннен кейін 

оттегінің пайдаланылуы кемігенін байқаймыз. Автордың түсіндіруі бойынша, ол өзгеріс 

оттегінің терінің астынан организмге сіңу мөлшеріне байланысты көрінеді. 

Авторлар өз тәжірибелерін үй қояндарының организмінде гипоксемия құбылысының 

жеңіл түрі дамыған кезеңінде жүргізген. Онда қоян организмі өзіне қалыпты жағдайда 

минутына қажетті оттегінің 25 мл-ін кем алады. Егерде терінің астына жіберілген 

оттегінің 0,2 %-ы ғана организмге сіңетінін ескерсек, онда жеткіліксіз оттегінің мөлшерін 

толықтыру үшін 12-15 литр оттегін жіберу керек екен. Ол организмге жіберуге болатын 

оттегінің мөлшерінен 10 есе көп. Сонымен қатар, авторлар, уақыт өткен сайын оттегінің 

организмге сіңу жылдамдығының жылдам төмендейтінін де ескертеді. Оның себебі, тері 

астындағы оттегі көпіршіктеріне біртіндеп көмірқышқыл газы мен азот енетіндіктен, 

ондағы парциалды қысым төмендейді. Міне, сондықтан да, оттегінің 0,2 % мөлшерінде 

сіңу жылдамдығы алғашқы 3-4 сағатта ғана сақталуы мүмкін. Терінің астына жіберілген 

оттегінің организммен пайдаланылуы қалыпты жағдайда деммен түскен ауадағы 

оттегінің пайдаланылуындай болғанымен, терінің астынан белгілі бір уақытта оттегінің 

сіңу мөлшері өте аз мөлшерде болады. Терінің астынан газдың организмге сіңуі өте аз 

мөлшерде болатындықтан, қандағы газдың құрамында өзгерістер байқалмайды.  

 

Мицова малдарға жүргізген тәжірибелерінде терінің астына жіберілген оттегі малдардың 

тыныс алу мен жүрек-қан тамырлары жүйелерінің қызметтерін әжептәуір өзгертетініне 

көңіл аударады.  

Малдың дем алысы баяулап, тереңдей түседі, тамыр соғысы баяулайды. Мұндай өзгеріс 

организмде дамитын гипоксемияға елеулі әсер етпегенімен, физиологиялық тұрғыдан 

пайдалы екенін байқауға болады. 

Кейбір авторлар оттегін терінің астына жіберіп емдеу әдісін нақтылы емес тітіркендіру 

әдісінің бір түрі деп қарау керек екендігіне көңіл аударады.  

П.Бер байқаусызда венаға түскен ауадан өлген малдың өлімінің себебін зерттеген. 

Автордың пікірі бойынша мұндай жағдайда қан айналысының бұзылуы өкпе қан 

тамырларының ауа көпіршіктерімен бітелуінен пайда болатын эмболиядан екендігін 

дәлелдеген. Көбінесе ол газ азот болатын көрінеді. Ал ауа оттегі эритроциттердің 

гемоглобинімен реакцияласады. Осындай байқаулар оттегін бірден қанға жіберу арқылы 

емдеу әдісін зерттеудің негізін қалады. Осындай зерттеулерді бірінші рет жүйелі түрде 

жүргізген Нистен болды. Ол өз тәжірибелерін иттерге жүргізген. Оттегін венаға 

жібергенде азотпен уланған иттердің өмірін 10 минутқа дейін ұзартқан. Иттер дем алған 

газдың құрамында тәжірибеге дейін оттегі 5%, көмірқышқыл газы 7% болса, оттегін 

венаға жібергеннен кейін ондағы оттегі 8%, ал көмірқышқыл газы 14% болған. Бернабей 

малдар 1 минутта 1 кг салмағына есептегенде 1,7 мл оттегін; 25,2 мл көмірқышқыл 

газын; 0,6 мл ауаны еш қиындықсыз көтеретінін хабарлайды. Торраканың тәжірибесінде 

http://kzref.org/dem-alu-jene-dem-shifaru-mehanizmi-dem-alu-jene-dem-shifaru-me.html


ФЕАК 02-05.02 Издание первое.Поурочный план 

теңіз шошқаларына 1-2 мл оттегін 1 кг салмағына есептеп 1 минуттық жылдамдықпен 

жібергенде ешқандай теріс нәтиже байқалмаған.  

 

Гертнердің деректеріне сүйенсек, иттерге дозасын сақтай отырып оттегін қанға 

жібергенде ешқандай асқыну байқалмаған. Гипоксемиялық жағдайда оттегін венаға 

жіберу арқылы малдың өмірін ұзартып; тыныс алу, жүрек-қан тамырлары жүйелері 

жағынан болатын өзгерістерді тежеуге болатыны дәлелденген. Автордың пікірі бойынша 

оттегін венаға жібергендегі ең қауіпті жағдай жүректің оң жақ жартысына күштің түсуі.  

 

Бюрн мен Смит иттерді құрамында 11-12 % оттегі бар ауамен дем алдыру арқылы 

олардың организмінде гипоксемиялық жағдай туғызған. Онда артерия қанындағы 

оттегінің мөлшері 17 көлемдік пайызға дейін төмендеген. Иттердің венасына оттегі 

әртүрлі жылдамдықпен жіберілген. 2,5-3 мл/кг/мин мөлшерінде жіберілгенде демікпе 

пайда болған, қан қысымы төмендеген, шуылдар пайда болған. Қандағы газдың құрамын 

зерттей келе бұл әдістің де мүмкіншілігі шектеулі деген қорытындыға келген. 

Авторлардың пікірлері бойынша оттегін венаның ішіне жіберу әдісінің тәжірибелік 

маңызы бар. Тек жіберу дозасын, жылдамдығын қатаң сақтап үйренгенде ғана оң нәтиже 

алуға болады. Гертнердің пікірі бойынша оттегін жіберетін вена неғұрлым жүректен 

алысырақ болғаны дұрыс көрінеді. Теория жүзінде оттегін венаға жіберу әдісі жаңа туған 

төлдердің тұншығу жағдайында қолданғанда жақсы нәтиже беруі тиіс.  

Оттегін венаның ішіне жіберу әдісі тәжірибе жүзінде әдістемелік жағынан кейбір 

қиындықтарға тап болуы мүмкін: 

 

1.  

Жіберілетін оттегінің мөлшері өте дәлдікті талап етеді;  

2.  

Оттегінің өте таза препараты болуы шарт;  

3.  

Ауруды үнемі қадағалап отыру қажет;  

4.  

Оттегін белгілі бір жылдамдықпен жіберуді қатаң сақтау керек.  

Аталған әдістерден басқа оттегін тік ішек арқылы жіберу әдісі бар. Бұл әдісті бірінші рет 

Заламонның еңбектерінен кездестіреміз. Автор 2,5 литр оттегін тік ішек арқылы жіберіп 

газ алмасу процесін зерттеген. Тәжірибеден кейін организмнің оттегін пайдалануы 

кемігеннің орнына арта түскен. Оны малдың тынышсыздануымен, іштің кебуімен, 

демікпенің пайда болуымен және диафрагмаға қысымның түсуімен түсіндіреді. 

 

 

Кауниц пен Лейнердің зерттеулерінде тік ішек арқылы жіберілген көмірқышқыл газы 

мен оттегінің әсерлері анықталған. Авторлардың деректері бойынша, оттегі тік ішек 

арқылы организмге тіптен сіңбейтін көрінеді, дем алу коэффициенті аздап қана өзгерген, 

емдік нәтиже болмаған. Тік ішек арқылы жіберілген көмірқышқыл газы тез сіңген, 

ешқандай кебу байқалмаған. Қан газының құрамында айтарлықтай өзгерістер жоқ. 

Дегенмен, тік ішек арқылы жіберілген көмірқышқыл газы бірталай уақыт организмде, 

әсіресе тіндерде сақталатын көрінеді. Сондай-ақ, организмнен минералды тұздардың, 

мочевинаның және сүт қышқылының зәрмен бөлінуі ұлғайған.  

http://kzref.org/januarlar-intellektisini-meselesi.html
http://kzref.org/januarlar-intellektisini-meselesi.html
http://kzref.org/kenesari-han-1841-1847.html
http://kzref.org/sabati-tairibi-pavlodardi-mineraldi-sui-sabati-masattari.html
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Тақырып: Ултра күлгін және инфрақызыл сәулелердің жасанды көздерін қолдану. Дәрі 

дәрмектерді енгізуді меңгеру. Зонд салу,клизма жасау 

Сабақтың мақсаты: Білім алушыларға  емдік процедуралар жүргізу, малдарға зондтар салу 

түрлерін үйрету.  

Сабақтың жабдығы:Қысқыштар, бұраулар, арқандар,станоктар, мурын қысқышы мен 

шығыршығы. 

Тексеру құралдары: термометрлер,фонендоскоптар,плессиметрлер,перкуссиялық 

балғашалар,шпательдер,ауыз кергіштер,сыналар,зондтар 

Жануарлар: Жылқы, сиыр, қой, шошқа, ит, қоян, мысық. 

 

Өңешке зонд енгізу 

Өңешке зонд енгізу ауыз қуысы арқылы немесе төменгі танау қуысын пайдалану арқылы 

іске асады,бірақ ол малдың түріне байланысты. Сиырда зондты енгізу үшін танау немесе 

ауыз –қарын зондтары пайдаланылады.Ауыз қуысы арқылы зондты енгізу үшін әуелі зондты 

вазелинмен майлап,ауыз кергішті пайдалана отырып,ауыз қуысының ортасымен жұтқыншақ 

жаққа қарай жылжытып, сонан соң оның жұтыну уақытын байқап отырып өңешке және мес 

қарынға енгізіледі. Осы кезде екінші көмекші адам малдың мүйізінен мұқият ұстап тұру 

керек. Ол үшін зондтың басында темірі бар резеңке шланганы пайдаланады. 

Танау қуысы арқылы зонд енгізу үшін жылқыға жуан танау-өңеш зондтын 

пайдаланады.Майланған зондты сол немесе оң танау қуысымен жайлап танаудың төменгі 

жағымен жұтқыншаққа дейін жылжытып енгізеді, сонан соң жұту процесіне қарап отырып, 

өңешке қарай жылжытып,қарынға енгізеді. 

Қой мен ешкіге зонд енгізу, тура сиырға зонд енгізуге ұқсас.Біраұ бұл кезде оларға 

медициналақ зондтарды пайдаланады. 

Жылқыға зонд енгізу үшін танау-өңеш зондтын танаудың астынғы жағымен жұтқыншаққа 

дейін енгізеді, сонан соң жұту процесін күте отырып,өңеш арқылы қарынға 

енгізеді.Жылқыға ауыз –өңеш зонды өте сирек қолданылады.Зондты енгізбестен 

бұрын,алдымен танау қуысынан бастап 16 қабырға аралығының ара қашықтығын біліп 

алуымыз керек,соған сәйкес зондты даярлап белгілейді. 

Шошқаға зонд енгізу ауыз қуысына ауыз кергіш сала отырып,іске асырылады. Жұту кезінде 

зондты өңешке, содан соң қарынға енгізеді. 

Сақа шошқаға ұзындығы 1 м,ені-10-12 мм зондтар,ал торайларына медициналық зонд 

пайдаланады. 

Иттерге зондты  ауыз қуысы арқылы,ауыз кергіштің көмегімен негізеді. Иттердің үлкен 

кішілігіне қарай әртүрлі зондтар пайдаланылады. 

 

Қарын сөлін зонд енгізу арқылы алып тексеру. 

Қарын сөлін алу үшін жуан танау-қарын зонды пайдаланылады, ал алған сөлін жинау үшін 

ауызы кең, резеңке және шыны тығынды, үлкен екі шыны ыдыс керек.Бірінші резеңке 

тығынды ыдысты зондқа қосады, ал екінші ыдысты арнайы құрал Комовский сорғышына 

жалғайды. 

Қарын солін алғашқы жолы аш қарыннан алады, ол үшін жылқыны 12-16 сағат ашықтырады, 

сонан соң арнайы қоздырғыш азық беріледі, оныда зонд арқылы іске асырады. 

Қарын сөлін алу үшін екі түрлі әдіс қолданылады. Бір дүркіндік және фракциялық. 

Бір дүркіндік тәсілде қарын сөлін бір рет алады, бірақ 45 минут қоздырғыш азық бергеннен 

кейін алынып тексеріледі. Мұндай әдістер өте сирек қолданылады.  

Ал фракциялық әдісте қарын сөлінің бірінші бөлігі қоздырғыш азық бергеннен 45 минут 

өткеннен кейін алып, ал қалған 5 бөлігін, 20 минут сайын алып тексереді. Алынған қарын 

сөлінің физикалық-химиялық қасиеттерін анықтап, сонан соң микроскопиялық зерттеу 

жүргізеді. 

Аш қарыннан алынған қарын сөлінің мөлшері бірнеше миллилитрден бір литрге дейін 

жетеді. Қарын сөлінің түсі арнайы берілген тітіркендіргіш азыққа және сау жылқыда кейде 
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12 елі ішектен келіп түскен өт құрамына байланысты болады. Қарынның кілегейлі қабығы 

қабынғанда және онда ойық жара пайда болғанда қарын сөлінің түсі қан араласуына 

байланысты қызыл немесе қоңыр түске өзгеруі мүмкін. Қарын сөлінің иісі өзіне тін, яғни 

әлсіз қышқылдан ащы қышқылға дейін. Қарынның атониясында күкірт қышқылды иіс, ал 

іріңді-геморрагиялық қабынуында өлексе иіс шығады. 

Қарын сөлінің консистенциясы ішінде қалған тітіркендіргіш азыққа байланысты, қарын 

аурулары кезінде әртүрлі қоспалар болуы мүмкін- сілекей, қан ірің және т.б 

Сыиырдың жұмыршақ қарнына магнитті зондты салу. 

Коробов жетілдірілген магнитті зонды қолданылады. Мұны сағаттық аш диетадан соң 

жүргізеді.1,5 -2 литр су ішкеннен кейін, зондты майлап барып сол қолмен магнитті және 

зевникті  ұстайды. Резеңке шланг оң қолдың білезігіне зондтың магнитті басы зевниктің 

конусуна кіргенге дейін оралады. Зевникті оң қолмен Л-Тәріздес пластинкадан ұстайды. Сол 

қолды сүлгіге орап, тіссіз жерден ауыз қуысына енгізіп , тілді ұстап сыртқа шығарады. 

Зевникті ауыз қуысына енгізіп тілдің артқы жағына Л-тәріздес пластинкасын төменгі жақ 

сүйегі тістерінің артына араластырады. Зевникті ремендермен бекітеді. Жұту актісінің 

көмегімен және өңештің жиырылуы арқасында магнит қарынға сонан ауырлық күштің 

әсерінен жұмыршақ қарынға барады. Өңешке тез қозғалу үшін бөтелкемен су беруге болады 

Магниттің қай жерде жататындығын резеңке шлангтың ұстап тұратын сақинасын тесікке 

кіргенге дейін немесе компас арқылы бақылайды. Компасты жұмыршақ қарын тұсына (6-7 

қабырға) оң жағынан қояды. Егер магнит 8-9 қабырғаға қарай бұрылса, онда магнит қарында 

болады.Ондай жағдайда магнитті өңешке дейін тартып, қарын жиырылған кезде қайта  

жібереді. 

    Массаж (үгу,уқалау)техникасын меңгеру. 

Механикалық,емдеу әдісінің маңызы,түрлері,қолдану аясы. 

Асқазанды,қарынды,жемсауды шаю. 

Жылқының асқазаны,мұрын,өңеш зонды арқылы шайылады. Зондты асқазанға енгізіп,бос 

үшына воронка  салады. Воронка көмегімен 10 л –ге дейін жылы су (36-40 град С) 

құяды.Воронканы алып, зонд үшін төмен түсіреді, сүйықтық жартысы төгіледі,ал қалғанын 

щприц және инемен немесе Колов вакум насосымен сорып алады. Осылай 3-4 рет 

қайталайды.Сұйықты сорарда байқау керек,өткені қарында мөлшерден тыс қысым пайда 

болып,зонд кілегей қабықты жаралауы мүмкін. Ірі қараның үлкен қарнын шаюдың 2 тәсілі 

бар.Черкасов зондымен шаяды.Тесіктер қарынға сұйықты құйып, оны қайтадан шығару  

үшін керек. Сиырдың қарнын тұрғызып қойып 5 шелекке дейін 37-40 гр С кәдімгі су немесе 

1% натрий сульфаты ерітіндісін құяды. 

Содан соң қарынға жұдырықпен массаж жасайды.Воронканы еленге еңкейтіп, сұйықты 

жібереді.Осылай бір неше рет қайталайды.Сұйықты қайталап құйғанда  температурасы 10 

гра С болғаны жақсы, бұл қарын жиырылылуын күшейтіп,қарынның босауына әсерін 

тигізеді.Қарынды шаю мына ауруларда қолданылады: азықпен улану,қарынның жынға 

толуы,жалбыршақтың бітелуі,концентрациясымен күпті болғанда. 

Құс жемсауын ұзындығы 40-30 см/ диаметрі 5-6 мм болатын резеңке түтікпен шаяды. 

Зондтың бос үшына воронка қойып,оған 150 мл су құяды.Зондтың алғаннан кейін жемсауға 

массаж жасайды, содан соң құстың басын төмен ұстайды.Осылай 2-3 рет қайталайды. 

                                                                        

 

 

 

Негізгі әдебиеттер 

1. М.А. Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. Жануарлар 

ауруларының клиникалық диагностика. оқу құрал – Алматы, 2007 

2. Д.Т. Рахимжанова Ветеринариялық клиникалық диагностика. Оқулық- Астана, 2008 
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3. М. Смирнов, П.Я. Конопелько, Р.П. Пушкарев, В.С. Постников, Н.А. Уразаев, И.М. 

Беляков, Г.Л. Дугин, В.С. Кондратьев Клиническая диагностика внутренних незаразных 

болезней животных. Москва ВО «Агропроминиздат» 1988 

4. .М. Данилевский Практикум по внутренним незаразным болезням сельскохозяйственных 

животных М. «Колос» 1992 г. , с. 188- 209, с. 234 - 251 
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ФЕАК 02-05.02 Издание первое.Поурочный план 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары 

Модуль/ пән атауы: : Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер : Жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары  туралы жалпы түсінік беру 

және  ауруды анықтау және болжау үшін, дұрыс емдеу әдісін таңдау. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

 

1. Перикардит;себептері,дамуы,симптомдары,балау,емі 

2. миокардит себептері,дамуы,симптомдары,балау,емі 

3. Эндокардит себептері,дамуы,симптомдары,балау,емі 

4. Миокардоз себептері,дамуы,симптомдары,балау,емі 
  
3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  
қысқыштар,бұраулар, арқандар, станоктар. 
Тексеру құралдары- ақ жаймалар, термометрлер, фонендоскоптар, плессиметрлер, 

перкуссиялық балғашалар, штапельдер,ауыз кергіштер, карточкалар, түрлі-түсті кестелер 

анықтамалық әдебиеттер: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков [ж.т.б.]; ҚР білім және ғылым м-трлігі.- 2-бас., стероетип.- 

Алматы: Нур-Принт, 2015.- 386 
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2-дЖүрек-тамыр жүйесінің аурулары 
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Жүрек-тамыр жүйесінің аурулары туралы белгілер көрсетеді – жөтел, демікпе, цианоз (тері және 
кілігей қабықтарының көк түске боялуы), өкпе ісінуі, асцит (құрсақ қуысында сұйықтық жиналуы), 
гидроторакс (көкірек қуысында сұйықтық жиналуы), перифериялық ісіну, кілегей қабықтарының 
анемиясы, пульстық толқындарының аритмиясы (жүрек жиырылуының кезектілігінің бұзылуы), пульс 
дефициті.  
Бұл топтың ауруларынын алдын алу – жануарларды құнды рационмен, демалыс уақыты бар 
жұмыспен қамтамасыз ету, инфекция, инвазия, улануды алдын алу.  
Миокардит Жүрек бұлшық етінің инфекциялықаллергиялық, инфекциялық немесе инфекциялық-
уыттық тектегі жалпы ауыр күйге енуімен, жүрек жеткіліксіздігі белгілерімен өтетін қабынулары.  
Ағымы бойынша миокардит жедел және созылмалы болады. Гемодинамика бұзылуы синдромы 
(жүрек жеткіліксіздігі), кейде аритмия синдромдары байқалады. Аурудың жалпы белгілері ретінде 
атауға болатын жайттар: күйзеліс, тәбетінің жоғалуы, әлсіздік, өнімділігі мен жұмыс қабылетінің күрт 
төмендеуі; жүрек маңындағы ауырсынулар; дене температурасының 1....2°С жоғарылауы. Жүрек 
бұлшықетінің әлсіреуі салдарынан жүрек ырғақтары да әлсіз, қатқыл болады, функционалдық жүрек 
шуылдары сезілуі ықтимал. Бауырдың, бүйректердің, ӛкпенің және өзге органдардың қан тоқыруына 
қатысты функцияналдық бұзылу белгілері аталады. Қанда орта дәрежедегі нейтрофилдік лейкоцитоз, 
ЭҚЖ жоғарылауы байқалады. Миокардит кеселін тудырған негізгі ауру симптомдары білінеді. 
Миокардитті диагностикалау клиникалық белгілеріне және этиологиялық факторларын зерттеп 
пайымдауға негізделеді. Миокардитті перикардиттен, миокард дистрофиясынан, 
кардиомиопатиядан (жүректің кеңейуі), кардиофиброздан, кардиосклероздан, эндокардиттен 
ажырата білу керек. Жануарға толығымен тыныштық беріледі, оны сапалы, жеңіл қорытылатын 
азықтармен қамтамасыз етеді.  
Емі . негізгі ауруды жоюға, жүрек бұлшықетіне аллергиялық әсерді азайтуға, жүрек жұмысын 
қалыпты ӛткізуге бағытталады. Инфекциялық және инфекциялық-аллергиялық тектегі миокардитте 
бензилпенициллин натрий тұзы, ампициллин, ампиокс, окситетрациклин, гентамицин сульфаты т.б. 
антибиотиктер тағайындалады. Миокардтың аллергиялық компонентіне десенсибилизациялық 
тиімділіктегі заттармен әсер етеді. Преднизолон, преднизон, ацетат кортизоны сынды 
глюкокортикоидтар қолданған жөн. Жүрек жұмысын қалыптандыру үшін кофеин, камфора, коразол, 
кордиамин, теофиллин тағайындайды. 
 Миокардоз  
Миокардоз – миокард метаболизмін бұзылыстарымен байланысқан қабынусыз сипаттағы жүрек 
бұлшықетінің зақымдалуы.  Миокардоз кӛбіне зат алмасуы бұзылуымен байланысқан кетоз, 
гиповитаминоздар, анемиялар, лейкоздар, семіру, тиреотоксикоз, гипотиреоз, қант диабеті, 
бұлшықет бозаруы т.б. ауруларда екіншілік сипаттағы ауру түрінде дамиды.  
Симптоматикасы көбіне негізгі ауру түріне және ауру ағымы сатысына байланысты болады. 

Патологиялық үдерістің бастапқы кезеңдерінде жүрек зақымдалуы белгілері аз байқалатын 

болады. Одан әрі жүрек ырғақтарының қатаюы, қосарлана естілуі, үзіліп естілуі сынды 

ақаулар байқалады. Миокардтың жиырылу қабылетінің бұзылуы салдарынан жеңіл немесе 

орта дәрежедегі жүрек жеткіліксіздігі белгілері (демікпе, цианоз, жылдам шаршап, шалдығу 

т.с.с.) пайда болады. Миокард зақымдалуын сипаттайтын белгілермен қатар кетоз, қант 

диабеті т.б. біріншілік ауру белгілері байқалады.  Диагноз клиникалық белгілері мен 

азықтандырылуын мұқият талдау негізінде қойылады. Миокардит пен өзге жүрек 

ауруларынан айыра білу керек. Миокардозды созылмалы миокардиттен айыру қиын. 

Рационға әр түрлі сапалы азықтар енгізеді; организмдегі зат алмасуы мен жүрек 

бұлшықетіндегі кеселдерді қалпына келтіретін заттар тағайындалады: В тобы витаминдері, 

токоферол, рибофлавин т.б.. Пиридоксинді бұлшықетіне немесе ішіне шамамен  

пиридоксальфосфатын тағайындайтын мөлшерлемеде тағайындайды.  Токоферол-ацетат - 

20..50 мг. Зат алмасуын қалпына келтіру үшін калий препараттарын берген жӛн: аспаркам, 

калий оротаты т.б., рибоксин (инозин). Айқын жүрек жеткіліксіздігі белгілері орын алған 

кездері жүрек гликозидтері тағайындалады: жүрек гликозидтерін жануарларға тәулігіне 2 рет 

береді; емдеу курсы 10...15 тәулік және одан көп.  

Перикардит  

Перикардтың, жүректің сыртқы қабығының және жүрек қабының қабынуы.  
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Этиологиясы бойынша травматикалық және травмитикалық емес перикардитті, қабыну 

сипаты бойынша - сірі, фибринозды, геморрагиялық, іріңді, шіріген және аралас түрлерін 

айырады. Травматикалық емес перикардит суық тию сипатындағы аурулардың, аусыл, 

пастереллез, плеврит, пневмония т.б. инфекциялық аурулардың салдарынан пайда болады.  

Травматикалық перикардиттің басты себептері кӛкірек сүйегі, кеуде маңының жаралары, 

қабырға сынықтары, тақия қарыннан перикардтқа үшкір заттардың енуі т.б. Аурудың барлық 

түрлеріне тән белгі күйзеліс, жануардың жүдеп азуы, тәбеттерінің тӛмендеуі, жануарлар кӛп 

қозғалмауға тырысады, тұрған кезде шынтақ буындарын алшақ ұстап тұрады, осы кезде 

кілегейлі қабықтардың цианозын (кӛкшілденуін), вена, әсіресе күре тамырларының 

бұдырайып кӛрініп тұратынын, тахикардия, жүрек ырғақтарының қатқыл естілетінін, жүрек 

маңын пальпациялағанда қатты ауырсыну белгілерін білдіретінін кӛріп, білуге болады. 

Травматикалық перикард диагнозы расталғанда өнімділігі жоғары жануарларды емдеу 

тиімсіз, оларды жарамсыз деп танып, союға жібереді. Жедел травматикалық емес 

перикардитте пенициллин қатарындағы антибиотиктер тағайындалады (ампициллин натрий 

тұзы, оксициллин натрий тұзы, бензинпенициллин натрий тұзы т.б.), аминогликозидтер 

(стрептомицин, гентомицин, амикацин т.б.) немесе осы топтардың қиылысуы; 

цифалоспориндер (цефазолин), сульфаниламидтер.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 
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Сабақтың тақырыбы: Жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары 

Модуль/ пән атауы: : Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: зертханалық тәжрибелік  сабақ №1 

2.Мақсаттар, міндеттер : Жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары  туралы жалпы түсінік беру 

және  ауруды анықтау және болжау үшін, дұрыс емдеу әдісін таңдау. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

 

1. Ауру малдардың жүрек-қантамыр жүйесін зерттеу.  

2. Тамыр соғуының жиілігін анықтау. 

3. Жүрегін тыңдап зерттеу.   

4. Ауру малға диагноз қою.  

5. Ауру малдарды емдеу іс-шараларын ұйымдастыру. 

6. Малдарды емдеу, ауру тарихын толтыру 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  
қысқыштар,бұраулар, арқандар, станоктар. 
Тексеру құралдары- ақ жаймалар, термометрлер, фонендоскоптар, плессиметрлер, 

перкуссиялық балғашалар, штапельдер,ауыз кергіштер, карточкалар, түрлі-түсті кестелер 

анықтамалық әдебиеттер: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков [ж.т.б.]; ҚР білім және ғылым м-трлігі.- 2-бас., стероетип.- 

Алматы: Нур-Принт, 2015.- 386 
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Міне сондықтан да газ алмасу процессі мен жүрек еті қызметінің бұзылуының деңгейі 

организмдегі оттегінің жеткілісіздігінің деңгейімен пара-пар дамиды. Организм гипоксемия 

құбылысын тудыратын себептердің барлығында да жүрек қан тамырлары мен тыныс алу 

жүйелерінің функциональдық қызметтерінің тығыз байланыста болатынын көптеген вторлар 

өз жұмыстарында келтіреді (Г.Х.Габидуллин., Н..Уразаев., К.Н.Қожанов).  

Жүрек қызметінің жеткіліксіздігі дегеніміз – жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметтерінің 

нашарлауы салдарынан организм тіндеріне қажетті мөлшерде оттегінің тасымалданып 

жеткізілмеуі және тіндерде түзілетін көмір қышқыл газының уақытында организмнен 

шығарылмауы. 

Жүректің бір рет жиырылғанда шығаратын қанның мөлшері жүректің систолалық деңгейі 

деп аталады. Жүрек пен қан тамырларының патологиясында мал организміндегі қан айналу 

процесі бұзылады.  

Клиникалық белгілер: цианоз, веналық қан тамырларындағы қан қысымының жоғарылауы, 

қан тамырлары соғысының жиілеуі және әлсіреуі, ентігу сияқты өзгерістер байқалады. Бұл 

кезде артериялық қан қысымы төмендейді, қан айналу жылдамдығы бәсеңдейді, оттегінің 

ауадан қанға сіңу үрдісі нашарлайды.  

Жүрек дүрсілі аймағын көру және сипау. 

 

 

Жүрек аймағын малдың алдыңғы сол жақ аяғын алдыға жылжыту арқылы тексереді. Көкірек 

қуысының төменгі 1/3 бөлігін 3-6 қабырға аралығында көру және сипау арқылы көкірек 

қуысының тербелмелі қозғалыстарын немесе түктердің тербелісін байқайды. Жүрек аймағын 

сипағанда көкірек қуысының тербелісі сезіледі.  

Көру және сипау арқылы жүрек шекарасын анықтауды үйрету. Көру және сипау арқылы 

жүрек дүрсілін анықтауды және нұқу арқылы жүрек шекарасын анықтауды үйрету.  

Жүрек дүрсілі – қарынша систоласымен бір уақытта көкірек қуысының қабырғасының 

қайталанып шығып отыруы. Жүрек дүрсілінің ең айқын білінетін орны : ірі қара малда – сол 

жақтан 4-ші қабырға аралығында, шынтақтан 2-3 см жоғары, ауданы 5-7 см2 ; ұсақ малдарда: 

 

 

 

3- дәріс 

Тәжірибелік Зертханалық  сабақ  № 1 

Сабақтың тақырыбы: Жүрек –қан тамыр жүйелері  ауруларын анықтау оларды емдеу, 

аурулардың алдын-алу іс шараларын ұйымдастыру 

Сабақтың мақсаты: Білім алушыларға жүрек –қан тамыр жүйелері  ауруларын анықтау 

оларды емдеу, аурулардың алдын-алу іс шараларын ұйымдастыру  туралы түсінік беру және 

көрсету.  

Сабақтың жабдығы: Қысқыштар, бұраулар, арқандар,станоктар, мурын қысқышы мен 

шығыршығы. 

Тексеру құралдары: термометрлер, фонендоскоптар,плессиметрлер,перкуссиялық 

балғашалар,шпательдер,ауыз кергіштер,сыналар,зондтар,катетрлер,физиотерапиялық 

аппараттар 

 Жануарлар: Жылқы, сиыр, қой, шошқа, ит, қоян, мысық. 

Жүрек қан-тамыр жүйесі қызметін тексерудің әдістерін меңгеру  

Жоспары:  

Жүрек қан-тамыр жүйесі қызметіне пропедевтикалық таным.  

Жүрек қан-тамырлар ауруларының жіктелуі.  

Жүрек саздары.  

Жүрек қан-тамыр жүйесі қызметіне пропедевтикалық таным.  

Көптеген зерттеушілердің деректерінше жүрек қан-тамырлары мен қан жүйелерінің 

ауруларында жүректің өзінің қан айналу үрдісі бұзылатындықтан жүрек қызметінің 

жеткіліксіздігін тудыратын көрінеді. Осыған орай жүрек саздарында білінетін өзгерістер 

байқалады. Сондай-ақ, жүрек қан тамырлары жүйесінің ауруларында организмде оттегінің 

жеткілікіздігінің дамуы салдарынан дем алу ағзаларының функциясының жеткілісіздігінің 

дамитыны туралы деректер медициналық дәйетемелерден белгілі. Яғни организмде гипоксия 

құбылысының дамуы салдарынан жүрек етінің жирылу және қан айналу процесстерінің 

нашарлауы дамитын көрінеді.  

http://dereksiz.org/ministerstvo-zdravoohraneniya-rk-v7.html
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ірі қара малдардікі сияқты; жылқыда – сол жақтан 5-ші қабырға аралығында, ауданы 4-5 см2 

; шошқада- сол жақтан 4-ші қабырға аралығында, ауданы 2-4 см2 ;  

Жүрек дүрсілін тексергенде келесілерді анықтайды:  

1. Перикардитте, плевритте, пневиотораксте, гидротораксте жүрек дүрсілінің ығысыуы 

болады.  

2. Өкпе эмфиземасында, плевритте, перикардитте жүрек дүрсілінің әлсізденуі болады.  

3. Қызбада, перикардитте, инфекциялық ауруларда, улануда жүрек дүрсілінің кұшеюі 

болады.  

4. Плевритте, перикардитте, перноститте, миозитте жүрек аймағының ауырсынуы болады. 

Жүректі нұқу кезінде табады:  

1. Салыстырмалы тұнық- бұл жүректің төске тиіп, өкпемен жабысып тұрған бөлігі. Нұқу 

кезінде топастау дыбыс естіледі.  

2. Абсолютті тұнық - өкпенің жүрек сайында орналасқан, төске жанасып тұрған бөлігі. Нұқу 

кезінде топас дыбыс естіледі.  

Жүрек шекарасын 2 сызық бойынша табады:  

Жауырынның артқы бұрышынан шынтақ төмпешігіне дейін. 

2. Шынтақ төмпегінен артқа қарай және жоғары 45° бұрышты мықынға дейін.  

Ірі қара малда салыстырмалы тұнықтың жоғарға шекарасы иық буыны деңгейінде, ал 

артқысы –5-ші қабырғаға жетеді.  

Қой мен ешкіде жоғарға шекарасы иық буынынан төменірек, артқы шекарасы 5-ші 

қабырғаның алдыңғы шетіне жетеді, ал алдыңғы шекарасы –3-ші қабырға аралығында 

орналасқан.  

Жылқыда жоғарға шекарасы иық буыны сызығынан 2-3 см төмен, артқы шекарасы –6-шы 

қабырғаға жетеді.  

Шошқада – жоғарғы шекарасы –иық буынының үшбұрыш пішінді болады. Алдыңғы 

шекарасы анкомеус сызығы бойымен жүреді, артқы шекарасы- доға тәріздес жоғарыдан 

төмен қарай 3-ші қабырға аралықтан 6-шы қабырға шетіне жетеді, ал төменгі шекарасы 

кеуде сүйегінің және бұлшықетінің тұнығына ауысады. Үшбұрыш биіктігі 3-ші қабырға 

аралықта 10-13 см болады.  

Жұрек және өкпе ауруларында салыстырмалы және абсолютті тұнықтың шекаралары 

ығысады. Ол жүректің гипертрофиясында, өкпе ісінуінде және эмфиземасында, 

пневмонияда, плевритте, перикардитте, пневмотораксте және гидротораксте т.б. байқалады.  

3. Жүрек саздары.  

Систолалық саздың пайда болуына негізінен атровентрикулярлы клапандар қатысады. 

Қарыншалардың систоласы кезінде атриовентрикулярлы клапандар жабылып, олардың 

жармалары (створкалары) мен оған бекітілген жіпшелер тербелісі 1-ші сазды береді. 

Сонымен қатар 1-ші тонның пайда болуына қарыншалар бұлшық етінің жиырылуы кезінде 

пайда болатын дыбыстық құбылыстар да қатысады.  

Өзінің дыбыстық ерекшеліктері бойынша 1-саз созылыңқы және төмен болады. Диастолалық 

саз - қарыншалардың диастоласының басында протодистолалық фаза кезінде, айшық 

клапандардың жабылуы кезінде пайда болады. Осы кезде қақзпақшалар жармаларының 

тербелісі дыбыстық құбылыстардың көзі болып табылады. Дыбыстық сипаттамалары 

бойынша 2-ші саз қысқа және жоғары.  

 

 

 

Бақылау сұрақтары:  

Жүрек қан-тамыр жүйесі қызметіне пропедевтикалық таным.  

2.Жүрек қан-тамыр жүйесін тексеру әідістері.  

3.Жүрек саздары. 
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Негізгі әдебиеттер:  

1. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностика. оқу құрал – Алматы, 2007. / М.А. 

Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. 

. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностика. оқу құрал – Алматы, 2007. / М.А. 

Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. 
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ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Тыныс жүйесінің аурулары 

Модуль/ пән атауы: : Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: аралас сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер : Тыныс жүйесінің аурулары.Жоғары тыныс жолдарының аурулары  

туралы жалпы түсінік беру және мал ауруларын  анықтау, кәзіргі заманымыздың озық әдіс – 

тәсілдерін қолдану, малдың күй жағдайын,тауру барысын, өрбуін және оның алдын алу 

болдырмау мәселелерін  жете зертеп дамыту. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

 

1. Танау қуысының қабынуы- Ринит  

2. Гайморит және фронтит  

3. Көмекей кілегей қабығының қабынуы-  Ларингит 

4. Бронхтың кілегей қабығының қабынуы. 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  
қысқыштар,бұраулар, арқандар, станоктар. 
Тексеру құралдары- ақ жаймалар, термометрлер, фонендоскоптар, плессиметрлер, 

перкуссиялық балғашалар, штапельдер,ауыз кергіштер, карточкалар, түрлі-түсті кестелер 

анықтамалық әдебиеттер: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков [ж.т.б.]; ҚР білім және ғылым м-трлігі.- 2-бас., стероетип.- 

Алматы: Нур-Принт, 2015.- 386 

 

 

 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 

 

 

 

 

 



ФЕАК 02-05.02 Издание первое.Поурочный план 

4-дәріс 

Тақырып: Тыныс жүйесінің аурулары.Жоғары тыныс жолдарының аурулары 

 

Бұл аурулар өз бетімен және инфекциялық және инвазиялық аурулармен бірге дамуы 

мүмкін. Олар белгілі бір деңгейге дейін организм резистентілігінің индикаторы болып 

табылады. Негізгі белгілері – жөтел, тынс типінің өзгеруі, құсу және т.б. Ауруды алдын алу 

мақсатында жануарды күтудің ветеринарилықсанитарифлық нормаларын сақтау керек. Өз 

уақытында алғашқы аруларды емдеу керек.  

Тыныс алу жүйесінің аурулары төлдердің арасында жиі кездеседі жәнеде жұқпалы емес 

аурулардың ішінде ас қорыту жүйесінің ауруларынан кейінгі екінші орынды алады. Жалпы 

кәзіргі кездегі жеке шаруашылықтарда барлық аурулардың 20-30%-ті тыныс алу жүйесінін 

ауруларының үлесіне тиеді.Тыныс алу жуйесімің ауруларын тудыратын көптеген себептерді 

негізгі екі топқа бөледі: 

         1.Төлдерді күту мен азыктандыру технологиясының  бұзылуларынан организмнің резистентгік 
қабілетінің төмендеуі; 
     2.Микроорганизмдердің өсері. 
    Тыныс алу жүйесінің ауруларын дұрыс және дер кезінде анықтап, оларға тиімді ем қолданып, 
алдын ала сақтандыру шараларын ұйымдастыру үшін тыныс жолдары мен өкпенің атқаратын әр 
алуан қызметтерінің физиологиялық мәнін анық түсіне білу керек. Тыныс алу ағзалары жүйке жүйесі, 
қан және лимфа жүйелері арқылы организмдегі барлық жүйелермен өте тығыз байланыста. 
Сондықтанда тыныс алу жүйесінің аурулары организмнің барлық жүйелерінің қызметінің 
бұзылуының бірден-бір себепкері болады. Өйткені ол аурулар бірден газ алмасу процесі 
нашарлатып, төлдерде ентігу процесін тудырады. Өкпенің ауамен қамтамасыз етілуінің бұзылуы 
тыныс алу жүйесінің жеткіліксіздігінің үш сатысымен анықталады: 
      1.Ентігу   құбылысы   төлдер  организміне   тек   қатты   күш түскенде ғана білінеді; 
    2.Ентігу құбылысы төлдер организміне аздап қана физикалық салмақ түскенде-ақ байқалады; 
    3.Ентігу құбылысы үнемі жәй тұрған төлдерде де, физикалық салмақ түскен төлдерде де үнемі 
болып тұрады. 
    Өкпелердің қызметтерінің жеткілксіздіктері бірінші және екінші сатыларда өткен кезде 
организмдегі газ алмасуыньщ бұзылғандығы онша сезілмей, кемістікті толтыру (компенсаторлық) 
механизімінің іске қосылу нетижесінде оттегінің жетіспеушілігі байқалмайды. Ал үшінші сатысында 
ұлпаларда оттегінің жеткіліксіздігі (гипоксия) пайда болады, ягни қан мен ұлпалардың оттегімен 
қанығулары төмендейді. Осы құбылыстың белгілері ретінде төлдерде әлсіздік пайда болып, көзге 
көрінетін кілегей қабықтары көгереді. Бұл жеткіліксіздіктер төлдерді ессіздендіріп (кома) өлім-
жітімге ұшыратуы мүмкін.Төлдерде тыныс алу жүйесінің аурулары көбінесе жіті және жітілеу 
түрлерінде айқын белгілерімен көрініп малдың өлімімен аяқталуы мүмкін.Жалпы тыныс алу 
жүйесінің аурулары анатомиялық кұрылысы негізінде екі топқа бөлінеді: 

    1.Тыныс алу  жолдарының  аурулары   (ринит,   гайморит,фронтит, ларингит, трахеит); 

    2.Өкпе   мен   оның   сірілі   қабықтарының  аурулары  (өкпе қабынулары; оның сірі 

қабығының қабынуы; оған ауаның, сары судың жиналуы және өкпеде ауаның кернеу 

 
Тыныс ауруларының түрлері мен белгілері. 

     Танау қуысының кілегей қабығының қабынуы  (Ренит-rhinitis) Қабыну процесінің 

сипаттамасы бойынша катаральды, крупозды және   фолликулярлы болып бөлінеді.Өтуіне. 

байланысты - жіті және созылмалы; пайда болуына байланысты - бастапқы және қосалқы 

түрлерін ажыратады. Бұл аурумен малдардың барлық түрлері ауырады, әсіресе төлдердің 

арасында жиі кездеседі. Себептері. Танау қабынулары төлдерді күтіп-бағу мен 

азыктандырудың технологиясын дүрыс сақтамағандықтан болады. Көбінесе механикалық, 
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физикалық және химиялық қоздырғыштардың әсерінен пайда болады. Олар шаң-тозаң, 

ыстық-суық, аммиакмен қаныққан ауа, ыстык, ас, химикаттармен өңделген сүрлем, желорай, 

ылғалдылық және т.б. Танаудың крупозды және фолликулярлы қабынуларында қоздырғыш 

микроорганизмдер (стрептококктар, стафилококктар, вирустар) мен организмнің 

сезімталдық қабілетінің күшеюі (аллергия) аса маңызды орын алады. Қабынудың қосалқы 

түрі індетті, инвазиялык, (кұрт) немесе жұқпалы емес аурулардың асқынуынан пайда 

болады.Дамуы. Танаудың кілегей қабықтары ісініп, жалқыаяқа толады да, тыныс жолы 

арқылы ауаның өтуіне кедергі жасап демалу жеткіліксіздігін тудырады. Қабынудың 

салдарынан бұзылған зат алмасуынын қалдықтары мен өрбіген микробтардың уыттары қан 

мен лимфаға сіңіп организмді уландырады, дене қызуы көтеріледі. Уақытында ем қолданбаса 

қабыну процесі асқынып көршілес ағзаларды да қамтуы мүмкін.Белгілері. Төлдер 

жабырқанқы, дене қызуы аздап көтерілген. Олар пысқырынып, түшкірінеді, мұрындарын 

тұрған жердегі заттарға үйкелейді. Дем алысы пысылдап, кейде ысқырытып шығады. 

Танауларынан ақпа ағып, кейде тыныс жолдары қатып қалған жалқыаяқтармен бітеліп қалуы 

да мүмкін. Жалпы кілегей қабықтары қызарып, домбығады. Жеңіл түрі 5-10 күннің ішінде 

толық жазылып кетеді. Созылмалы түрі ауық-ауық асқынумен, төлдердің арықтап, кілегей 

қабықтары бозарып жарақаттануымен сипатталады. Крупозды, фолликулярлы түрлерінде 

төлдер қатты жабырқайды, азыққа тәбеті жоқ, қызуы көтеріңкі болады. Ентікпе пайда 

болады, жақ астындағы лимфа бездері ісініп, ауырсынғандық байқалады. Кілегей 

қабықтарында сұрғылт-сары не қызғылт-сары түсті фибринді заттар шоғырланып, ісіндіреді. 

Ол заттар сырылған кезде орнында қанталаған жалақ пайда болады. Аурудың бұл түрлері 

дұрыстап емдегенде 2-3 аптаның ішінде жазылады.Ауру асқынып ұзаққа созылғанда 

танаудың төңірегіндегі терілер жарақаттанып қабынады (дерматит), лимфа түйіндері 

қабынады (лимфагаденит), көршілес орналаскдн ағзаларға тарайды (гайморит, ларингит, 

фарингит жөне т.б.).Анықтау. Ауру туралы жиналған мәліметтер мен ауруға тән сырт 

белгілеріне сүйене шырып анықталады. Ауруларды саралағанда кейбір індетті және құрт 

аурулары танаулардың кілегей кабықтарын зақымдайтынын ескерген жөн. 

    Танау кілегей қабықтарының қабынулары. Танау қабынулары қабынбаның сипаттарына 
байланысты кілегей қабына бетінің қабынуына  фибриннің кілегей қабына жиналып 
қабаттануына  және бездердің қабынуына өтуіне байланысты-жіті және созылмалы пайда болуына 
байланысты-басалқы және қосалқы түрлерге бөлінеді. Бұл аурумен малдың дерлік барлық түрлері 
ауырады, әсіресе төлдердің арасында жиі кездеседі. Мал көбінесе катаральды қабынумен ауырады: 
крупозды және фолликулярлы қабынулар сиректеу кездеседі, ал кездескен жағдайларда 
жылқыларда болады.Себептері. Танаудың қабынуларына малды күту мен азықтандыру тәртібінің 
бұзулары, көп жағдайларда, механикалық ыстық суықтың немесе химиялық қоздырғыштардың әсер 
етулерінен пайда болады. Құрғақ азықтарды жегенде көтерілген шаңмен дем алу, аммиакпен 
қаныққап ауамен не ыстық бумен дем алу, ыстық асты суытпай жегізу, аммиак ерітіндісімен 
өңделінген сүрлем шөп қабынулары, күннің ыстық кезінде шаң жолдармен топтап айдағаннан пайда 
болады. Танаудың қабынуларына салқын тию де себепкер болуы мүмкін желорай, ылғалдылық т.б. 
Танаудың крупозды және фолликулярлы түрлерде қабынуларында қоздырғыш  микроорганизмдер 
/стрептококктар, стафилококктар, вирустар/ және организмнің сезімталдық қабілетінің күшеюі 
/аллергия/ аса маңызды орын алады.Танау қабынуларын бейімдейтін жағдайлар - азықтың 
құнарсыздығы, атап айтқанда, рациондағы карогиннің не ретинолдың аздығы, мал қораларының 
ластануы ауадағы бактериялардың қалыптан тыс көбейіп кетуі.Танаудың қосалқы түрде қабынулары 
басқа індетті, құрт немесс жұқпалы емес аурулардың асқынуларынан пайда болады. Дамуы 
Танаудың кілегей қабықтарының қабынулары мұрын жолдарын ісіндіріп, жалқыаяқа толтырады, 
сөйтіп ауаның өтулеріне кедергі  жасайды да дем алу кемістіктерін туғызады. Қабынудан бұзылған 
зат алмасуының қалдықтары мен ербіген микробтар уыттары қан мен лимфаға сіңіп организмді 
уландырады, жалпы жабырқандырып қызуын көтереді. Себептерін жойып ем қолданбаса қабынулар 
көршілес орналасқан қосалқы қуыстарға, жұтқыншақ пен көмейге ауысып жайылып кетулері мүмкін. 
Белгілері. Танаудың кілегей қабықтарының беттерінің қабынулары жіті түрде өтсе, малдарда аздаған 
ғана жабырқаушылықтық белгілері байқалынады, дене қызуы қалыпты шама төңірегінде болып не 
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0,5-1"С дейін ғана көтеріледі, азыққа дсген зауқы көп өзгермейді не аздап қана төмендейді. Мал 
пысқырынады, түшкіреді, кейде мұрындарын аттақырға, қабырғаларға үйкелейді. Дем алысы 
пысылдайды, кейде ысқырынып шығады, дем алуы мен дем шығару уақыттары ұзарады. Танау 
кілегей қабықтарын тексергенде алдында ұйымалы сонан-соң ұйымалы -сарысулы  ақпа ағып, кейде 
мұрын жолдары қатып қалған жалқықтар мен бекітіліп қалады да кілегей қабықтары қызарып, 
домбығып кетеді. Ауыру қолайлы жағдайда өтсе, малдар 5-10 күннің ішінде толық айығып кетеді. 
Көмейдің кілегей қабығының қабынуы (Laryngitis - ларингит). Көмейдің қабынуы пайда болу 
себептеріне байланысты өздігінен және қосымша, барысы бойынша жіті және созылмалы, 
жалқықтың сипаты бойынша катаральды және крупозды фибринді түрлеріне бөлінеді. Катаральды 
шырышты қабының қабыну малдардың дерлік барлық түрлерінде де кездесе береді, ал крупозды 
қабыну сирек кездеседі, кездескен жағдайдың өзінде көбінесе жылқылар арасында ғана 
байқалынады . 
    Себептері. Өздігінен пайда болатын кемей қабынуы малдарды азықтандыру және күту 
технологиясының бұзылғандығынан болады. Ауруды тікелей тудыратын ссбептер де біршама бар, 
олар: суыққа шалдықтыру, көмей кілегей қабықтарына тітіркендіргіштердің әсер етуі-ірі қара малды 
тастай суық сумен суғару, шошқаларды ыстықтай азықтандыру, көп мезгіл тітіркендіргіш газдармен, 
шаң-тозаңды ауамен дем алдыру. Малдарды спирт-сыра қайнату мекемелерінің қалдықтарымен 
азықтандыруға организмді бірте-бірте үйретпей, аяқ асты көшіру жаппай ауруға ұшыратады. Көмей 
қабынуы малдарға дәрілерді аузы арқылы күштеп бергенде не өңешке зонд енгізгенде де пайда 
болуы мүмкін. Крупозды қабыну көмей кілегей қабықтарына күшті тітіркендіргіштердің әсер етуінен 
/аммиак, қышқылдар, сілтілер, ыстық түтін, қызып тұрған малдарға суық ауамен дем алдыру т.б./ 
дамиды.Ауруды тудыруға малдарды бағып-күтуді нәзіктендіру және ретинолдың жеткіліксіздігі 
бейімдейді.Көмейдің қосымша түрдегі қабынуы басқа аурулардың асқынғандығының белгілері 
ретінде пайда болады. Крупозды қабынудың дамуына қоздырғыш микроорганизмдер мен дененің 
түршігушілік күйінің әсері көп. Дамуы қабыну көмейдің кілегей қабықтарын ісіндіріп, қуысына 
жалықты жинағандықтан оның саңлауы тарылып дем алу процесін қиындатады. Егер ауруды 
тудырған себептерді жоймаса, не тиісті ем қолданбаса, ауаның жеткіліксіздігінен және қабынба 
қалдықтарымен дененің улануынан малдар тұншығып өліп қалуы мүмкін. 
    Белгілері. Көмей катаральды түрде қабынғанда аурудың жалпы күй-жайы көп өзгермейді не 
аздаған ғана жабығандық байқалады. азыққа деген тәбеті де көп өзгермейді, аздап төмендеуі 
мүмкін, дене қызуы қалыпты шама деңгейінде болады не аздап қана көтеріледі / субфебрильная/. 
Жылқылар мен ірі қаралар мойындарын созып, бастарын еңкейтіңкіреп ұстайды. Көмей тұсын 
сипағанда, тез қимыл жасағанда аурудың бастапқы күндері құрғақ жөтел пайда болады, кейінірек ол 
қақырықты күркіл жөтелге айналады. Крупозды қабынғанда жалпы жабыққандықтың белгілері 
айқын көрінеді, азыққа тәбеті шаппайды, дене қызуы 1-2° С дейін кетеріледі, дем алысы ауырлап 
ысқырыньш шығады, көмейді қолмен басқанда қатты ауырсынады, көмейдің тұсы ісініп домбығады, 
жөтелгенде фибрин талшықты қақырық түседі. Көмей крупозды түрде қабынғанда антибиотиктер 
сульфаниламидтер қолданады, сыртқы тұсына озокерит балшық тартады, диаметрия не УЖЖ-ті 
ультра жоғарғы жиілікт/ тогымен емдейді. Егер көмей жедел түрде ісініп мал тұншыға бастаса, дереу 
кеңірдекті тесіп, оған тыныс түтігін трахетубус орнатады. Жиналған жалқықты тарату үшін жылытқан 
сұйық азықтармен біріп-қақырық түсіретін дәрілер береді. ас содасын, аммоний хлоридін, 
терпингидрат, ипекакуана, термопсис т.б. Жылқы мен ірі қараны жылы судың буымен дем алдырған 
/ингаляция/ жақсы нәтиже береді. Көмейдің тұсын тәулігіне 2-3 рет грелкамен, Соллюкс лампасымен 
не инфрафружбен жылытады 
Созылмалы түрде өткен қабынбаны асқындыру мақсатымен ірі қара, жылқы және иттердің көмей 
қуысына 0,2% күмістің нитратты ерітіндісін 5% протаргол ерітіндісін енгізіп, сыртқы тұсын 
скипидармен сылайды. 
    Ауруды тудыруға малдарды бағып-күтуді нәзіктендіру және ретинолдың жеткіліксіздігі бейімдейді. 

     1.2 Созылмалы түрде өтетін танау қабынулар 

     Созылмалы түрде өтетін танау қабынулары- ұзақ уақытқа созылуымен, ауық-ауық асқынуларымен, 
ауру мал арықтап, жұмысқа қабілеттілігі төмендеуімен бейнеледі. Танаудың кілегей қабықтары 
бозарып семеді, жалақтанады, кей жерлері жараланады, тыртықтанады. 
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Танаулар крупозды және фолликулярлы түрде қабынғанда аурулар қатты жабығады, азыққа тәбеті 
шаппай, қызуы көтеріледі, әртекті ентікпе пайда болады, жақ астындағы лимфа бездері ісініп 
ауырсынады, көп жағдайларда танау жолдарының кілегей қабықтарымен бірге танау айналасындағы 
терілер де зақымданады. Қабыну крупозды түрде еткенде басқа да тән белгілер білінеді, қан 
кернеледі, кілегей қабықтарына сүрғылт сары не қызғылт сары түсті фибринді заттар жиналып ісінеді. 
Жиналған заттар қабаты құрғап, көтеріліп сырылған кезде орнына қанталаған жалақ пайда болады. 
Жылқылардың танаулары фолликулярлы түрде қабынғанда қанмен қатты кернелген және ісінген 
кілегей қабықтарында 2-3 күннен кейін 2-3 мм көлемді ашық-қызыл не бозғылт-сары түсті бір-біріне 
жақын орналасқан көптеген дөңгелек түйіншектер пайда болады. Кейінірек түйіншектер 
сарғыштанып, бір-бірімен қосылып, тұтасып кетеді. Тұтасқан қабат сырылып алынғанда кілегей 
қабықтарының беті жалақтанады.Ауруды тудырған себептері жойып, уақытылы дұрыс ем қолданса, 
танаулары крупозды және фолликулярлы түрде қабынған ауру малдар 2-3 аптаның ішінде жазылып 
кетеді  
Анықтау. Ауру туралы жиналған мәліметтер мен анықталынған тән сырт белгілеріне негізделінеді. 
Ауруларды саралаганда кейбір індетті және құрт аурулары танаулардағы кілегей қабықтарды 
зақымдайтынын еске алған жөн. 
Емі. Фермада танаулары қабынған ауру малдар пайда бола бастаса оларды тудырған не себепкер 
болған жағдайларды жоюға әрекет жасайды. Көңілді, әсірсе, қорадағы ыстықтық-ылғалдылық 
тәртібін сақтауға сақтауға, желорай туғызбауға бөледі, малдардың астын төсемемен қамтамасыз етіп, 
ауадағы жиналған артық аммиакты /мүсәтір спирті/ және күкіртті сутекті /сероводород/ азайтуға 
шаралар қолданады. Шаң басқан ие өткір иісті азықтарды бермейді. Азықтарды аммиакты сумен 
өңдеу ережелерінің қатал сақталуын қадағалайды.Танаулардың кілегей қабықтары талаурана 
қабынғанда танау қуыстарын 0,25% новокаин ерітіндісімен, 3% бор қышқылы ерітіндісімен, 5% 
натрийдің биокарбонат ерітіндісімен, 2% цинк сульфаты ерітіндісімен немесе өсімдік майына 
дайындалған 2% ментол ерітіндісімен жуып-шаяды. Жалқықтың, кепкен қабығын аталынған 
ерітінділердің біреусімен мақтаны дымқылдап алып тастайды.Танаудың қабынуының бастапқы 
кезеңінде танау қуыстарына кезекпе-кезек майдаланған стрептоцид, нурсульфазол, сульфадемизин, 
этазол не висмут нитратының ұнтақтарын үрлеп енгізеді.Қабыну созылмалы түрде өтсе танау 
жолдарын бір апта бойы тәулігіне бір реттен 1% күміс нитраты ерітіндісімен не хлорлы цинкпен 
жуып-шайып тұрады.Қабыну крупозды не фолликулярлы түрде өтетін болса танаулардыц өздерін 
емдеумен қатар бір дүркін антибиотиктер мен сульфаниламидтерді қолданған жөн.Сақтандырудың 
мағынасы малдарды өсіру технологиясың күтім және азықтандырудың  ережелерін қатал сақтауды 
талап етеді. Көңілді, әсіресе, кілегей қабықтарын тітіркендіретін себептерді шаң-тозаң, ыстық ауа, 
өткір иісті азықтар, аммиак көп жиналған ауа т.б. азайтуға көбірек бөледі.Ауру ауалы қапшықтардың 
кілегей қабықтарының талаурана не талаурана-іріңді қабынуымен және қуысына жалқықтың 
жиналуымен сипатталынады. Себептері. Ауру ылғи да қосалқы ретінде жұтқыншақ және шық-шыт 
бездері /паротит/ қабынғанда ауру қоздырғыштарының, оларды жалғастырып тұратын, евстахиев 
өзекшесі арқылы таралғандығынан пайда болады. Аурудың пайда болуына ауалы қапшықтардың 
тұстарының ұрылып зақымдалуы не өткір заттар мен тесілуі себепкер болады.Белгілері. Ауру жіті 
және созылмалы түрде өтеді. Жіті түрде өткенде ауру мал жабығады, азыққа тәбеті шаппайды, 
ауырсынады, ауалы қапшықтардың тұсы домбығып ісінеді, басын көтеріп ұстап мойнын созып 
тұрады. Созылмалы түрде өткенде ылғи танау тесіктерінің бір жағынан қоймалжың шараналы не 
қоймалжың-іріңді,көбінесе сасық иісті ақпа ағып тұрады. Басын еңкейткенде не қапшықтар тұсын 
басқанда ақпа көбейе түседі.Ауалы қапшықтардың қабынуы ылғида сыңар түрде өтеді. Қапшық 
қуысына жалқық көп жиналған кезде қатты ентікпе пайда болады. Жиналған жалқықты қуыс ине 
арқылы сыртқа шығарса, ентікпе басылады. Малдарға   суық   тигізбеуге,   тыныс 
жолдарының  кілегей   қабықтарын  тітіркендіретін  ыстық  ауамен,  шаң-тозаңмен және түтінмен 
демалдыруға бағытталады. 
Бронхит –  бронхтардың қабынуы. Ағымы бойынша бронхиттерді жедел және созылмалы, ал 

шығу тегіне қатысты – біріншілік және екіншілік деп айырады. Орналасуына қатысты ірі 

бронх қабынуларын - макробронхит, кіші бронхтар қабынуын – микробронхит, бронхиолдар 

қабынуын – бронхолит деп жіктейді. Суық тиюлері, жануарларды суық цемент едендерде 

төсенішсіз ұстау, ауаның жоғары ылғалдылығы, қора-жай ішінде үрмежелдер болуы, 

азықтық немесе топырақ шаңдарын, аммиак, күкіртті сутегі т.с.с. улы газдарды жұтыну; 
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организмнің табиғи резистенттілігінің төмендеуі (біріншілік сипаттағы этиологиялық 

факторлар). Екіншілік сипаттағы этиологиялық факторларға микрофлора жатады: 

бактериялар(стрептококтар, гемофилдік таяқша, пневмококктар, стафилококктар), вирустар 

(парагрипп-3, респираторлық-синцитиалдық инфекция), микоплазмалар, вирустық 

бактериалдық ассоциациялар. Ауру ринотрахеиттің, ларинготрахеиттің жалғасы ретінде 

немесе олармен қиылыса ӛтуі ықтимал. Аллергиялық бронхит дамуы да мүмкін.  

Жедел бронхитте жануардың жалпы жай-күйі аздап күйзелген, тәбеті төмендеген, дене 

температурасы норманың жоғарғы шамаларымен сәйкеседі немесе одан 0,5... 1 °С жоғары 

болады (субфебрилді); жөтел бастапқыда құрғақ, ал 2..5 тәуліктен соң ылғалды, қатқыл және 

ауырсынып байқалатын болады. Бірнеше күн өткен соң мұрын ағулары байқалады, қақырық 

тыйылып, жөтел тыныштала бастайды. Қабыну үдерісінің бронхтардан өкпеге ауысуы 

жануар жайкүйінің күрт нашарлауы, температурасының жоғарылауы түрінде білінеді. 

Созылмалы бронхитте аздаған қақырық бөле байқалатын жөтел өзіндік белгі болып 

табылады, кейде күйзеліс пен тәбетінің төмендеуі орын алуы ықтимал. Жануарлар нашар 

өседі, дене салмағын әзер жинайды. Көбінесе суық тию мен инфекцияға орай байқалатын 

асқынулар бой алған уақыттары жөтел күшейе түседі, қақырық көбейеді, ол кейде ірің аралас 

сипатта болады. Обструктивтік бронхитте өршитін демікпе мен өкпе эмфиземасы белгілері 

білінеді. Диагноз Тиісті зертханалық-диагностикалық зерттеулерден соң ықтималды 

инфекциялық этиологиялық фактор анықталынады. Ауру себептерін жою, ұстаудың жақсы 

жағдайларын жасау, жеңіл қорытылатын, шаңды емес азықтармен қамтамасыз ету керек. 

Бронхтардың кәріздік қасиеттерін қалпына келтіру үшін бронхолитиктер, қақырық түсіртетін 

дәрілер, ингаляциялар мен жылу қарекеттері тағайындалады. Осы мақсатпен ұсқа 

жануарлардың тері астына 2 мг/кг мөлшерінде эфедрин егіледі.  Эуфиллинді де осы 

мөлшерлемеде тері астына егеді. Теофиллин дәрісін ішіне 10...20 мг/кг дене салмағына 

мөлшерінде береді. Аталған бронхолитиктерді беру реті тәулігіне 1...2  реттен, емдеу курсы 

5...7 тәулік. Қақырық түсіретін дәрілерден ішіне күніне 2...3 реттен 5...7 тәулік, мг/кг 

мөлшерінде келесі дәрілер берген жөн: аммоний 

 

 

 

 

 

Өкпе аурулары 

Малдарда кездесетін барлық аурулардың 95% -дан аса мөлшері жұқпайтын аурулар болып 

келетін болса, оның 25-30%-ы тыныс алу жүйесінің ауруларына жатады. Олардың 25-75%-ы 

өлім –жітімге ұшырайды, сойылады. 

Кәзіргі кездегі ветеринарияның клиникалық практикасында өкпе қабынуларын екі түрге 

бөледі: лобарлы (бөлікті) және лобулярлы(бөлшекті) 

Лобарлы (бөлікті) пневмония- қабыну процестері өкпелерге тез өрбіп,үлкен көлемге 

таралып, аурудың бастапқы сағатарының ішінде өкпенің көп бөліктерін зақымдайды 

Ал лобулярлы(бөлшекті) пневмония қабыну процестерінің өкпе бөлшектеріне бірте-бірте 

таралуымен сипатталады.    

Өкпе қабынуларының 6-түрі бар 

1. Өкпелердің крупозды қабынуы 

2. Ателектазды қабыну  

3. Гипостазды қабыну 

4. Метастаздық қабыну 

5. Аспирациялық қабыну 

6. Өкпенің өлі еттерінің шіруі 

Пневмониялар ішінде ең көп кездесетін түрі –бұл бронхопевмония ауруы. бронхопевмония 

ауруы дегеніміз-  Өкпедегі бронхылар мен альвеолдардың бір мезетте қабынуы. Қабынудың 

дәрежесіне қарай бронхылар мен өкпе альвеолдары жалаяққа толады, газ алмасу бұзылып, 
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малдың тынысы тарылады. Бронхопневмониямен малдың барлық түліктері, әсіресе төл ( 

бұзау, торай, қозы) өте жиі ауырады.Ауру төлдердің ішінде жиі кездесетіндіктен, көбінесе 

төл ауруларында дәрістеледі.Тыныс алу жүйесінің ауруларының сексен пайызы осы ауруға 

келеді. Жіті,жітілеу, созылмалы, катаральды, фибринді, іріңді түрлерін ажыратады. 

Бронхопневманияның пайда болу себептері: 

Төлдерді бронхопневмонияға ұшырататын себептер әр қилы. Ең негізгісі – аналық буаз 

малға берілетін азықтардың құнарсыз және сапасыз болуы ( белок, углевод, витамин және 

басқа минералдық тұздардың жетіспеуі), қышқылды азықтардың (сүрлем, борда, жем) басым 

болуы, күтудің нашарлығы ( қора тарлығы, ішінің лас, суық, дымқыл болуы ), серуендетудің 

аздығы болып табылады. Айтылған жайлар әсерінен төл ана құрсағында нашар жетіледі де, 

әлсіз болып туады. 

Ендігі бір қолайсыз жағдай-буаз мал төлдейтін және жаңа туған төлдер тұратын 

профилакторийдің ластығы, микроклиматының нашарлығы,оларды азықтандыратын 

ыдыстардың таза болмауы да күрделі әсер етеді.  

Шаруашылықтардан малды ашық  көліктермен тасымалдау, әкелген малды суық күндері 

суық қораларда жуу, малды ылғалды, едені цемент  қорада төсенішсіз ұстау, жылы қорада 

тұрған малды суық сумен суғару т.б. әкеліп соқтырады.Ыстық жерлерде көлеңкенің болмауы 

көп әсер етеді. 

Дамуы. 

Ауруды жеке тыныс алу жүйесінің ғана ауруы емес,организмнің барлық жүйелерінің 

қызметтерінің бұзылуы деп қараған дұрыс. Ауруды тудыратын себептердің 

әсерлерінен  организмде әуел баста аллергиялық сезімталдық күшейеді.Нейрогуморалдық 

реттеушілік реакциясының бұзылуы салдарынан бронхылар мен өкпе альвеолаларының 

қалыптасқан қызметтері өзгереді. 

 Өкпеде қан іркіледі,оның сары суы бронхылар мен альвеоллалардың қуыстарына 

жиналады.Бұған қанда ірі дисперсті гамма глабулиннің көбеюі де әсер етеді.Эксудат бар 

жерде микроорганизмнің өсіуі  жылдамдайды.Оған тыныс жолдарындағы арнайы 

жыпылықтағыш эпителий торшаларының қызметтері мен фогоцитоздың нашарлауы да өз 

әсерін тигізеді.Организмде түзілетін улы заттар қанға сіңген уақытта дене қызуы көтеріледі. 

Қабыну процесі кішігірім бөлікшелерінен басталып,бірте бірте үлкен көлемді ошаққа 

айналады. Өкпе альвеолаларының тыныс алуға қатынасатын беттерінің көлемінің азаюы газ 

алмасу процесінің бұзылуына барып тіреледі. Көмірқышқыл газының алмасуының бұзылуы 

оның организмде шоғырлануымен сипатталады.Ол дем алу орталығына әсер етеді де, ауру 

малда жиіленген,үстіртін дем алу пайда болады 

Бронхопневмонияны дененің тек бір жерінің ғана қабыну процесі деп есептемей, 

организмдегі барлық жүйелер қызметтерінің бұзылып, жалпы дерттенуі деп ұғу керек. 

Ауруды тудыратын себептердің әсер етуінен, мысалы аяқ асты қатты суықтағаннан, 

организмде аллергаялық сезімталдықтың күшеюіне жағдай жасалынады да, 

нейрогуморальды реттеушілік реакция бұзылады, сейтіп бронхылар мен альвеолалардың 

қалыптасқан қызметтері өзгереді. Бронхтардың кілегейлі қабықтарының астыңғы 

қабатындағы капиллярлар алдымен жиырылып түйіледі, сонан соң салдануға ауысады да 

веноздык, қан іркілісінен өкпенің ұлпасына қан құйылып ісінеді. Қанда лизоцим, гистамин 

мөлшері азаяды, ал өкпе ұлпаларын тітіркендіргіш қасиеті жақсы жетілген белоктын ірі 

дисперсті гамма глобулин бөлігінің мөлшері көбейеді де, өкпеде қан іркіліп ісінуге жағдай 

жасалады. 

Сау малдың өкпелеріне микробтардың жетпейтін себебі, олар тыныс жолдарындағы түкті 

эпителийлердің кедергілеріне ұшырайды, ал біразы лейкоциттердің фагацитозына (бөтен 

заттарды жұту касиеті) тап болады. Ауырған малдың тыныс жолдарындагы эпителийлерімің 

кедергілік қызметтерінің әлсірегендігінен барып бронх кілегей қабықтары мен тыныс 

жолдары қуыстарында микробтардың тез арада есіп-өнуіне қолайлы жағдайлар жасалады, 
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Бронхопневмонияның дамуында микробтардың қатынасы басым болған жағдайда аурудың 

бастапқы өзгерістерінің негізінде эксудативті процестер және лейкоциттер реакциясы айқын 

білінеді, бронх қуыстары мен альвеолаларға эксудат тез арада жиналады. Оған себепші 

болатын жағдай бактериялардың, әдетте кілегейлі қабығына ене алмайтын қасиетінің 

арқасында тек қана тыныс жолдары куыстарында ғана өсіп-өнуі. Микоплазмалар мен 

вирустар кілегейлі қабықтардың эпителийлеріне еніп, сол арада өсіп-енеді. Сондықтан, 

мұндай жағдайда, аурудың бастапқы кезіндегі өзгерістері тыныс жолдарының кілегейлі 

қабықтарының барынша зақымдалынуымен, ал бронхтар мен альвеолалар қуыстарына 

эксудаттың аз жиналуымен сипатталады. 

Бронхопневмонияда қабыну процесі ірі бронхтан кішісіне, одан барып бронхиола және 

альвеолаларға ауысып, яғни бронхиттің асқынуы ретінде дамуы мүмкін. Кейде қабыну 

процесі алдымен бронхиола және альвеолаларда пайда болып кейін, олардан бронхтарға 

ауысады. Қандай жағдайлар болмасын бронхопневмонияға тән нәрсе-қабыну процесі 

алдымен өкпенің ұсақ бөлікшелерінен лобулярлы басталады да бірте-бірте үлкен көлемді 

ошаққа айнала береді. Алдымен, ылғи да өкпенің алдыңғы бөліктері (өкпенің бас жағы мен 

жүрек ұшы) зақымдалады. Содан соң қабыну процесі бронхтардың тармақшаларына не 

лимфа жолдарына таралады. 

Ауру жіті түрде өтсе, алдымен қағидалы түрде өкпенің сыртқы жақ беттері дерттелінеді. 

Аурудың бастапқы кезінде бөлшек-аралық дәнекер ұлпалар қабынуы зақымдалынған 

жерінен сау жеріне қарай жібермейтін тосқауылдық қызметін атқарады, бірақ кейінірек оның 

кедергілік қызметі әлсірейді не жойылып кетеді. 

Ауруды тудырған себептер уақтылы жойылмай, не керекті ем қолданылмай, дерт созылмалы 

түріне өтіп кетсе, онда кішігірім ошақты қабыну бір-бірімен қосылып, тұтастанған ошаққа 

(тұтас бөлікті пневмония) айналып кетеді. Кінәраті созылмалы түрде өтетін малда, әсіресе 

шошқаларда асқыну жабыспалы плеврит және перикардитке, өкпенің эмфиземасына ұласуы 

мүмкін. 

Бронхопневмонияда кабыну процесінің сипаты оны тудырған себептердің ерекшеліктеріне 

және организмнің қарсылық керсете алатын күшінің деңгейіне байланысты әр түрлі болады. 

Аурудың бастапқы кезінде бронхылар мен альвеолаларда ұйымалы, ұйымалы-катаральді не 

катаральді қабынулар дамиды. Бронхылар мен альвеолалар қуыстарына құрамдарында 

кілегейлі белок (муцин), лейкоциттер, эритроциттер, бронхтардың эпителий торшаларынан 

және микробтардан тұратын ұйымайтын экссудат жиналады. Ауру созылмалы түрде өтсе, 

экссудат, өкпе ұлпасы өліеттеніп, қатайып, әктенген қабыну ошақтары пайда болады, 

бронхтар мен кейбір өкпе ұлпалары іріп-шіріп ыдырай бастайды. 

Қабынған ошақтардан уыттардың, қабыну өнімдернің қанға, лимфаға сіңіп таралуыиан 

организм уланады, уланудың белгісі ретінде дененің қызуы түрлі деңгейге көтеріледі, жүрек-

қантамыр, тыныс алу, асқорыту, жүйке т.б. жүйелердің қыметтері бұзылады. 

Бронхопневмониямен ауырған малдың өкпесінің тыныс алуға қатысты беттерінің азаюына, 

бронхылар мен альволалар қуыстарына экссудат жиналуына және дененің улануына 

байланысты организмде газ алмасу процесі бұзылады. Аурудың бастапқы кезінде, 

тыныстанудың және жүрек соғуының әдеттегіден тыс жиіленіп, қызметтерін атқаруы күш 

түскендіктің арқасында, газ алмасудың бұзылғандығы біраз уақыт бойы білінбей, өтелініп 

тұрады. Ауру созылмалы түріне өтіп өкпенің үлкен көлемі зақымдалғанда (тұтасқан 

пневмоиия) малдын дене массасының бірлігіне шаққанда оттегіні пайдалану мөлшері күрт 

төмендейді, артериялық қанның оттегімен қанығу деңгейі азаяды да, ұлпаларда газдар 

алмасуы бұзылады. Өкпелері кірігісіп, тұтастанып созылмалы түрде қабынған шошқаларда 

оттегіні пайдалану 2-3 есе азаяды, ал артериялық қанның оттегімен қанығуы, сау малдағы 

болатын 96-98 %-дың орнына 70-80 %-ға дейін төмендейді, 

Уыттану және газ алмасуының бұзылуына байланысты организмде нәруыз (белок), көмірсу 

(углевод), минералды заттар және витамиидердің (дәрумендердің) алмасуы бұзылып, 

кейінірек жүрек етінін, бүйректер, бауыр және басқа да ағзалардың құрылымдары мен 

қызметтері өзгереді. Егерде аурудың себептерін жойып, керекті ем қолданбаса, 
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кінәраттанған малдың көпшілігінде тыныс алу және жүрек-қантамыр жүйелерінің қызметтері 

үдемелі түрде әлсіреп, малдарды жарамсыздар қатарына шығаруға негіз болады, не қан 

тамырының қимылын реттейтін орталықтың салдануынан аурулар түншығудан өлуі мүмкін. 

 Өлекседегі өзгерістері 

Өкпелерде дақтанып,немесе тұтас зақымданған қабыну ошақтары. Бронхы, альвеолла 

қуыстарында жалқаяқ эксудат. Созылмалы түрінде өкпелер мен бронхыларда өлі 

еттенген,қатайған,іріп.шіріген,ыдыраған,әктенген жерлері байқалады. 

Өлікті сойғанда өкпе мен бронхтарда ауруды дәлелдейтін оған тән өзгерістер анықталады. 

Бронхопневмонияның бастапкы кезеңінде және аурудың жіті түрде өткенінде өкпенің 

жоғарғы және жүрек тұсы ұштары бөліктерінің әр түрлі тереңдікте орналасқан көптеген 

зақымдалған қабыну ошақтары анықталады. Ошақтардың көлемі 1 саниметрден бірнеше 

сантиметрге дейін жетеді, түстері қызыл-көк не сұрғылт-қызыл, сипағанда қолға қатты 

болып сезіледі, суға салғанда батып кетеді, кесіп қарағанда бронх куыстарынан катаральді 

экссудат ағады 

Өкпенің зақымданған бөлігін гистологиялық әдіспен тексергенде катаральді 

бронхопневмонияға тән белгілер: альвеолалар мен бронх қуыстарында құрамы кілегейлі 

сұйық заттан, лейкоциттерден, эритроциттерден, бронхтар эпителийі торшаларынан, 

микробтардан тұратын катаральді экссудат анықталады. 

Созылмалы түрде өткен бронхопневмонияда, оның егу мерзімінің ұзактығына байланысты 

дерттелінген көп бөлікшелер бір-бірімен қосылып үлкен көлемді қабынған ошақ құрайды. 

Жүрек қабы мен плевраның қабынғандығы да байқалады. Мұндай жағдайда гистологиялық 

зерттеу өкпе мен бронхтардың өліеттенгенін, қатайғанын, іріп-шіріп ыдырағанын, әктенгенін 

көрсетеді. Көкірек қуысындағы лимфа бездерінің көлемі, кебінесе ұлғаяды. Созылмалы 

бронхопневмонияда нақтыланбаған жалпы өзгерістердің ішінен арықтау, жүрек етінің, 

бауырдың, бүйректердің азғындауы, бұлшық еттердің семуі байқалады 

 Бронхопневмания ауруының белгілері 

 Бронхопневмонияның белгілері, көпшілігінде ауруды тудырған себептердің 

ерекшеліктеріне, малдардың түрлері мен жастарына байланысты болады. Шошқалар мен ірі 

қара малдарға қарағанда жылқылар мен қойларда, көпшілік жағдайда, қабыну процесі 

өкпелерге тез тарайды. Малдың басқа түрлерімен салыстырғанда шошқаларда 

бронхопневмония бәсеңдеу, сылбыр, солғын түрде өтеді де қабыну ошақтары тұрақтылыққа 

бейімділеу келеді. Жас және кәрі малдарда бронхопневмония, әдетте ауыр түрде етеді.  

Жіті түрде өткен аурудың бастапқы кезеңінде, бронхиттің белгілерінен басқа, жалпы 

жабығу, сыртқы орта әсеріне реакциясының бәсенделуі, әлсіздік, азыққа зауқы төмен не 

бәсеңделуі, дене қызуының 1-2°С көтерілуі байқалады. Әлсіреген және қатты арықтаған 

малдарда дене қызуы көтерілмеуі де мүмкін. Аурудың 2-3 күндері тыныс алу жүйесінің 

зақымдалған белгілері: жөтел, күшейген ауыр тыныс және ентікпе, танауларынан ұйымалы-

катаральді не катаральді ақпа ағу, қатаң везикулярлы тыныс, бронхылар мен өкпелерде 

алдымен құрғақ, сонан соң ылғалды сырылдар естіледі. Бірнеше тәуліктерден кейін 

перкуссиялап тексергенде өкпелердің алдыңғы ұштарынан күнгірттенген бәсең дыбыс 

шығатын жерлер анықталады. 

Көмескі және созылмалы түрлерінде өтетін бронхопневмонияға тән белгілер: өсіп-жетілуі 

кешеуілдейді, салмақ қосуы азаяды, арыктайды, азыққа зауқы бәсеңдейді, мал көбінесе 

жатады, шошқалардың танау айнашығы мен тұяғы көгереді. Тыныс алуы жиілеп зорланады, 

дем шығару қиындап, бүйір соғу ентікпесіне айналады. Шошқаларды, орындарынан тұрған 

кезінде 30-40 рет қайталанатындай құрғақ жөтел қысады. Аускультация кезінде қатаң 

везикулярлы тыныс, құрғақ не ылғалды сырылдар, қабынған ошақтарда-бронхиалды тыныс 

естіледі, кейде сол ошақтардан тыныс шуылдары мүлдем естілмеуі де мүмкін. 

Перкуссиялаған кезде өкпелердің алдыңғы жүрек тұсындағы және диафрагма бөліктерінің 

астыңғы жақ ұштарында күңгірт бәсең дыбысты ошақты жерлер анықталады. 
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Бронхопневмония созылмалы түрде өткенде, көбінесе жүрек-қантамыр, азық қорыту 

жүйелері, бауыр қызметтері бұзылғандығынын белгілері, терінің зақымданғаны (экзема, 

дерматит), қан құрамының азайғаны білінеді (анемия). 

Бронхопневманияның жіті түрінде ауру малдың күйі төмендейді, енесін ембейді, жемшөпті 

жемей қояды. Дене ыстығы көтеріледі, бірақ қызу көтерілу деңгейі біркелкі болмайды: 1-2 

күннен кейін басылып, оның ертеңіне тағы күрт көтеріледі. Жөтеле бастайды. Әдепкідегі 

құрғақ жөтел бара-бара жұмсарып, кілегей сұйық пайда болады. Осы мезгілде танауынан 

жалқаяқ шұбырады. Аурудың тағы бір белгісі- тыныс алудың жилеуі және бұзылуы:қос 

бүйірін соғып демігеді, тынысы әбден тарылған кезде аузын ашады, тілін салақтатады, 

ыңқылдайды, басын салбыратып, алдыңғы аяқтарын алшитып бір жерде қозғалмай тұрып 

алады және негізгі белгілері  

- Бірден қалтырап, ыстықтың көтерілуі; 

- Дем алыстың жиілеуі, одан қырылдаған немесе сырылдаған дыбыстың шығуы. Әр дем 

алып-дем шығарған сайын мұрынның желбезегі көтеріліп-басылып тұрады. 

- Дененің ысуы (кейде жаңа туған нәресте немесе қарт адамдар, әсіресе әлсіз адам-дар, ауыр 

екпе қабынуымен ауырғанда температура айтарлықтай кетерілмейді). 

- Жөтел (түсі сары, жасыл немесе қошқыл қоңыр, не сілекейге аздап қан араласқан). 

- Кеуде ауырады. 

- Малдың халі ауырлайды. 

- Бетіне және ерніне салқын тигенде шығатын ұсақ жаралар шығады. 

Көздің, танаудың кілегейлі қабығы бозарып көкшіл тартады. Жүрек соғу екпіні күшейеді. 

Кеудені тыңдағанда өкпенің қабынған жерлерінде сырыл дыбыстары естіледі, ал өкпенің 

жұмыс сарыны естілмейді. Бұл жерлерде балғашамен тықылдатқанда күңгірт дыбыс 

шығады. Аурудың жіті түрі 10-13 күнге созылады. 

Аурудың созылмалы түрінде танаудан шұбыратын жалқаяқ қоюланып, ірің  аралас түрге 

көшеді.Тыныс алу,тамыр соғуы,дене қызуы көрсеткіштері әдепкіден  әлдеқайда төмендеп, 

сау малдың көрсеткіштеріне жақындайды.Төлдер ширақтығын жояды, жай қозғалады, бір 

жерде көп тұрады не жатады, торайлар бұрышқа тығылады. Ауру төлдің қоңы төмендейді, 

салмақ қоспайды, жазғытұрым жүні түлемейді, бұзаулардың төбе және мойын жүндері 

іріленіп «айдар», «жалға» айналады. 

Аурудың емі  

 Ауру мал жай айларында көлеңке жерде, қыста, күзде жылы, таза қорада ұсталып, құнарлы 

азықпен азықтандырылады. Төлдер сүт емуден шыққан болса, оларға міндетті түрде( 7-10 

күн бойына) қаймағы алынбаған сүт(3-4 литр бұзауларға) беріледі. Төлдердің күйін, 

құндылығын арттыру үшін витаминдер (А, Д, С , В ), гидролизин   Л-103, аминопентид-2, 

гаммоглобулин немесе енесінің қаны (тері астына, етіне ) егіледі. Тыныс жолын кілегей 

сұйықтан тазарту үшін хлорлы аммоний, ас содасы, карбонат тұзы беріледі және скипидар, 

ихтиол,ас содасы буларымен емдеу әдісі қолданылады. 

 Аурудың жіті түрінде сульфаниламид (норсульфазол, сульфадимезин, сульфазол, 

сульфадимегоксин)  және антибиотиктер (пенициллин түрлеріне) қолданылады, кофеин, 

глюкоза ерітінділері жіберіледі. Аурудың созылмалы түрінде тетракциклин қатарына 

жататын антибиотиктерді ( дибиомицин, дитетрациклин, окситетрациклин, биоветин, т.б.) 

қолданады. Антибиотиктерді кеңірдектен жіберу не аэрозоль түрінде қолдану жақсы нәтиже 

береді. 

 Балау. Бронхопневмония көп себепті ауру болғандықтам оны дәл анықтау үшін жан-жақты 

тұрғыдан келіп, жалпы және арнайы зерттеу әдістерін пайдаланады. Ауру жайындағы 

жиналған мәліметтері, ауруға тән клиникалық белгілері және өлекседегі болатын өзгерістері 

арқылы бронхопневмонияны еш қателеспей дәл анықтауға болады. Аурудың қанын 

тексергенде лейкоциттердің солға қарай ығыскан нейтрофил түрінің көбейгені, 

лимфоциттердің, эозинофилдің азайғаны, моноциттердің көбейгені, эритроциттердің шегу 

жылдамдығының артқаны, сілті қорының азайғаны және каталаза белсенділігінің 
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бәсеңдегені, альбуминдердің азайып, глобулиндер фракцияларының көбейгені, артериялық 

қандағы гемогло-булиннің оттегімен қанығуының азайғамы байқалады. 

     Обьективті дәл анықтайтын әдіске рентгенмен зерттеу әдісі жатады. Стационарда 

емдегенде рентгеноскопия (қарау), рентгенография (суретке түсіру) не флюорография 

(экраннан кішірейтіліп түсірілген сурет) әдістерін қолданады, ал арнайы кешендер және 

отарларда диспансерлеу кезінде флюорография әдісін пайдаланады. Рентген сәулесін 

қолданатын әдістермен тек ауруды жалпы түрде анықтап қана қоймай, өкпенің нақтылы 

зақымдалынған жерін, оның көлемін ажыратып, емдеу барысындағы өзгерістерді де 

бақылауға болады  

Бронхопневмонияны бастапқы кезінде рентгенмеи тексергенде өкпенің алдыңғы және жүрек 

тұсы бөліктерінде орташа дәрежелі қоюлықты, біркелкі қарауытқан ошақтар, 

бұлынғырланған өкпе жиектері, жүректің бұлдыраған алдыңғы шегі, айқындалынбаған 

бронх тармақшаларының кескіні көрінеді. Бірақ осындай көрініс жағдайларда жүрек-

диафрагма үшбұрышының шектері айқын көрінеді, қабынған ошақтардың тұсында 

қабырғалар кескіні жақсы көрінеді. Ауру созылмалы түрде өтіп, зақымдалған ошақтар 

тұрақтыланған кезінде өкпенің жоғарғы, жүрек тұсы және  диафрагма бөліктерінде қою 

қарауытқан айқын ошақтар көрінеді, көпшілік жағдайда, жүректің алдыңғы шегі онша 

байқалынбайды, жүрек-диафрагма үшбұрышының шектері және зақымдалынған жерлердегі 

қабырғалар кескіндері анық көрінбей көмескіленеді. 

Ауру созылмалы түрде еткенде, өкпе жайылмалы, үдемелі түрде зақымдалынған кезінде, 

рентгентексеріс өкпелердің алдыңғы және астыңғы жақ бөліктерінде үлкен көлемді, 

жайылмалы, қою қарауытқан көріністі көрсетеді. Зақымдалынған жерлерде жүрек 

шектерінің, жүрек-диафрагмалық үшбұрышының және қабырғалардың кескіндері жақсы 

ажыратылмайды. Омыртқалар қырына жақын орналасқан өкпенің үстіңгі жақ бөліктерінде 

эмфизема ошақтары және бронх кескіндерінің пішіндері айқын байқалады 

Алдын алу. Шаруашылықтарда, комплекстерде малды,әсіресе төлдерді, бронхопневманияға 

шалдықтыратын себептерден сақтау шараларын күн ілгері жоспарлап,оны іске асырып отыру 

керек. 

  

 

 

 

 

 

 

ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Тыныс жүйесінің аурулары. 

Модуль/ пән атауы: : Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Зертханалық тәжріибе № 2 

2.Мақсаттар, міндеттер : Тыныс жүйесінің аурулары   туралы жалпы түсінік беру және мал 

ауруларын  анықтау, кәзіргі заманымыздың озық әдіс – тәсілдерін қолдану, малдың күй 
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жағдайын,тауру барысын, өрбуін және оның алдын алу болдырмау мәселелерін  жете зертеп 

дамыту. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

 
1. Мал  тынысының жиілігін ырғағын зерттеу 
2. Ауру малдарды емдеу.  
3. Ауру тарихын толтыру. 
3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  
қысқыштар,бұраулар, арқандар, станоктар. 
Тексеру құралдары- ақ жаймалар, термометрлер, фонендоскоптар, плессиметрлер, 

перкуссиялық балғашалар, штапельдер,ауыз кергіштер, карточкалар, түрлі-түсті кестелер 

анықтамалық әдебиеттер: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков [ж.т.б.]; ҚР білім және ғылым м-трлігі.- 2-бас., стероетип.- 

Алматы: Нур-Принт, 2015.- 386 

 

 

 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 
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5-дәріс 

№ 2  Зертханалық –тәжірибелік сабақ 
Тақырып: Тыныс алу жүйесінің аурулары 

 

- Бекіту құралдары – қысқыштар,бұраулар, арқандар, станоктар 

Тексеру құралдары- ақ жаймалар, термометрлер, фонендоскоптар, плессиметрлер, 

перкуссиялық балғашалар, жұрнал 

- Малдың түрі – қозы 

     Малдың жынысы – ұрғашы 

     Малдың жасы – 3 айлық 

     Малдың тұқымы – қара көл 

     Малдың салмағы – 12кг 

     Малдың лақап аты – алма 

  1.Anamnesis morbі 

     Ауруға  шалдыққан мал мазасыздана бастайды. Жүрісі өзгерген, шамасы жоқ, тәлтіректеп 

жүреді. Тәбеті болмай, жүре алмай қалады. Танаудың кілегей қабықтарында ашық-қызыл, не 

бозғылт-сары түсті, бір-біріне жақын орналасқан көптеген дөңгелек түйіншіктер пайда 

болған. 

     Дене  температурасы t- 38,5С 

     Тамыр соғысы  - 44 

     Тыныс алу – 15 

     Қозының  жалпы  жағдайы – күйзеліңкі 

     Дене бітімі – орташа 

     Қоңдылығы – нашар 

     Дененің кеңістікте ұстауы және орналасуы амалсыз енжар қимыл. Тері жабындысның 

жағдайы - кілегей қабықтарын ісіндіріп, қуысына жалықты жинағандықтан оның саңлауы 

тарылып дем алу процесін қиындатады. Егер ауруды тудырған себептерді жоймаса, не тиісті 

ем қолданбаса, ауаның жеткіліксіздігінен және қабынба қалдықтарымен дененің улануынан 

малдар тұншығып өліп қалуы мүмк 

Тыныстану жүйесін зерттеу 

     Тыныс алу түрінің ырғағы аралас, ендікпесі жоқ. Өкпесін тындағанда фонендоскоп 

қолдандым. Маңдай, жоғарғы жақ қуыстарын, ауа қапшықтарын пальпация және перкуссия 

жолмен тексергенімде өзгреген. Тыныс алу кезінде сырқа шыққан ауаны зерттеген кезде 

оның танаудан шыққан екпіннің күшін, қызуын, иісін (жағымсыз исі - өкпе шірігенде), 

ацетон иісі – кетозда, аммиак иісі – уремияда білінеді. 

    Тыныс алу қозғалысын зерттеу көкіректі анықтап көруден, көргенде оның сыртқы пішінін, 

көлемін және  көкірек қозғалысын, тыныс алу түрін, санын, жилігін, ырғағын және тыныс 

алу қозғалысының біргей, бір мезгілде қозғалуын анықтаудан басталады. Көкіректің көлемін, 

қозғалысын және сырт пішінін малдың оң жақ, сол жақ қапталынан және артқы жағынан 

қараумен анықтайды. 

     Тыныс алу санын көкірек клеткасының бұлшық еттерінің жиырылуына, жылқы 

танауының желбіреуіне, тынысты сыртқа шығару екпінін санаумен анықтайды. Ауру 

малдарда тыныс алудың жиілеуі кездеседі және тереңнен жеңіл – желпі дем алуы кездеседі. 

       Diagnosis 

     Анамнез және клиникалық белгілеріне қарап диагнозын, атап айтқанда танауынан 

қоймалжын суықтық ағып, басын көтере алмай, маңдай қуысын пальпация жасап көргенде 

қоймалжын байқалады. Мазасы жоқ. Азыққа тәбеті болмай арықтап жай күйі болмай 

тұруына байланысты және лаброториялық тексеру нәтижесінен кейін – ренит, гайморит 

аурулары деп қойдым. 
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    Decursu morbi et therapia 

Күні 
Дене 

қызуы 

Тыныс 

алуы 

Тамыр 

соғысы 
Diagnosis morbi Diagnosis therapia 

15.04.2019 39,5С 14 45 

Қозының жалпы 

жағдайы нашар. 

Азыққа тәбеті жоқ, тек 

сұйық азық ішіп 

арықтаған. Қозы суды 

көп мөлшерде ішеді. 

Қозы 

тынышсыздануда, 

ауырсынуыда 

байқалады. Танауынан 

сұйықтық ағып, жалпы 

күйі нашар болып тұр. 

Маңдайын көтере 

алмай, басын 

салбыратып жатыр. 

Пальпация жасап 

көрсем сұйықтық 

байқалды. 

Күтімін жақсатып 

тұратын жерін 

жақсартым. 

Антибиотиктер бердім. 

R.p: Sol. Ammonii caustici 

5.0 

Aq.destill 1000; 

Hloramin hydrochloride 0.2 

D.S: танау қуысын жуып 

– шайдым. 

Эпикризис – ауру тарихы туралы кеңірек қорытындылау. 

     Тыныс алу жүйесінің аурулары төлдердің арасында жиі кездеседі жәнеде 

жұқпалы емес аурулардың ішінде ас қорыту жүйесінің ауруларынан кейінгі 

екінші орынды алады. Жалпы кәзіргі кездегі жеке шаруашылықтарда барлық 

аурулардың 20-30%-ті тыныс алу жүйесінін ауруларының үлесіне тиеді.Тыныс 

алу жуйесімің ауруларын тудыратын көптеген себептерді негізгі екі топқа 

бөледі: 

         1.Төлдерді күту мен азыктандыру технологиясының  бұзылуларынан 

организмнің резистентгік қабілетінің төмендеуі; 

     2.Микроорганизмдердің өсері. 

    Тыныс алу жүйесінің ауруларын дұрыс және дер кезінде анықтап, оларға 

тиімді ем қолданып, алдын ала сақтандыру шараларын ұйымдастыру үшін тыныс 

жолдары мен өкпенің атқаратын әр алуан қызметтерінің физиологиялық мәнін 

анық түсіне білу керек. Тыныс алу ағзалары жүйке жүйесі, қан және лимфа 

жүйелері арқылы организмдегі барлық жүйелермен өте тығыз байланыста. 

Сондықтанда тыныс алу жүйесінің аурулары организмнің барлық жүйелерінің 

қызметінің бұзылуының бірден-бір себепкері болады. Өйткені ол аурулар бірден 

газ алмасу процесі нашарлатып, төлдерде ентігу процесін тудырады. Өкпенің 
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ауамен қамтамасыз етілуінің бұзылуы тыныс алу жүйесінің жеткіліксіздігінің үш 

сатысымен анықталады: 

   1.Ентігу   құбылысы   төлдер  организміне   тек   қатты   күш түскенде ғана 

білінеді; 

   2.Ентігу құбылысы төлдер организміне аздап қана физикалық салмақ түскенде-

ақ байқалады; 

    3.Ентігу құбылысы үнемі жәй тұрған төлдерде де, физикалық салмақ түскен 

төлдерде де үнемі болып тұрады. 

     Өкпелердің қызметтерінің жеткілксіздіктері бірінші және екінші сатыларда 

өткен кезде организмдегі газ алмасуыньщ бұзылғандығы онша сезілмей, 

кемістікті толтыру (компенсаторлық) механизімінің іске қосылу нетижесінде 

оттегінің жетіспеушілігі байқалмайды. Ал үшінші сатысында ұлпаларда 

оттегінің жеткіліксіздігі (гипоксия) пайда болады, ягни қан мен ұлпалардың 

оттегімен қанығулары төмендейді. Осы құбылыстың белгілері ретінде төлдерде 

әлсіздік пайда болып, көзге көрінетін кілегей қабықтары көгереді. Бұл 

жеткіліксіздіктер төлдерді ессіздендіріп (кома) өлім-жітімге ұшыратуы 

мүмкін.Төлдерде тыныс алу жүйесінің аурулары көбінесе жіті және жітілеу 

түрлерінде айқын белгілерімен көрініп малдың өлімімен аяқталуы 

мүмкін.Жалпы тыныс алу жүйесінің аурулары анатомиялық кұрылысы негізінде 

екі топқа бөлінеді: 

    1.Тыныс алу  жолдарының  аурулары   (ринит,   гайморит,фронтит, ларингит, 

трахеит); 

    2.Өкпе   мен   оның   сірілі   қабықтарының  аурулары  (өкпе қабынулары; 

оның сірі қабығының қабынуы; оған ауаның, сары судың жиналуы және өкпеде 

ауаның кернеуі). 
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ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Ас қорыту жүйесінің аурулары. Қарын 

аурулары 

Модуль/ пән атауы: : Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер : Ас қорыту жүйесінің аурулары. Қарын аурулары   туралы жалпы 

түсінік беру және мал ауруларын  анықтау, кәзіргі заманымыздың озық әдіс – тәсілдерін 

қолдану, малдың күй жағдайын,тауру барысын, өрбуін және оның алдын алу болдырмау 

мәселелерін  жете зертеп дамыту. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

 

1. Ауыз қуысының, өңештің, жұтқыншақтың аурулары   

2. Алдыңғы қарындардың аурулары :Іш кебу,жем-шөпке толып кету, бөгу, 

3. Алдыңғы қарындардың аурулары: жарақаттанған ретикулит, ретикулоперитонит, 

қатпаршақтың қатуы  

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

қысқыштар,бұраулар, арқандар, станоктар. 
Тексеру құралдары- ақ жаймалар, термометрлер, фонендоскоптар, плессиметрлер, 

перкуссиялық балғашалар, штапельдер,ауыз кергіштер, карточкалар, түрлі-түсті кестелер 

анықтамалық әдебиеттер: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков [ж.т.б.]; ҚР білім және ғылым м-трлігі.- 2-бас., стероетип.- 

Алматы: Нур-Принт, 2015.- 386 

 

 

 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 
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6-дәріс 

Тақырып: Ас қорыту жүйесінің аурулары Қарын аурулары 

Асқорыту мүшелерінің аурулары - Бұл ірі қара малдағы жие кездесетін патология. Мұндай 

аурулардың белгілеріне азықтанудан бас тарту, алдыңғы қарындардың, күйістің, дефекация 

актының (іш қату немесе іш өту) жұмысының бұзылуы. Бұл топтың аурулар алдын алу үшін 

ең алдымен баланстық рационды құрастыру қажет. Және де бұл бӛлімде азықтандырудағы 

кемшіліктер себеп болатын бірнеше ауру қарастырылған.   

Стоматит – механикалық, термиялық, химиялық және биологиялық факторлардың және де 

инфекциялық және инвазиялық аурулардың әсерінен ауыз қуысының кілегей қабатының 

қабынуы.   

Клиникалық белгілер: күйіс қайырудың бұзылуы, азықтанудан бас тарту, кілігей қабатының 

гиперемирленуі (қызару), оларда эрозиялар, қызыл иектер, тіл қабырғаларында йық жаралар 

болу мүмкін. Ауыз қуысынан ӛзіндік ірінді иіс, сілекей ағуы болады. Жануар тамсанып 

жейді, алдыңғы аяқтарына басын қырады.  Стоматиттің диагностикасында құтырықты жоққа 

шығару керек.   

Емдеген кезде кілегейдің тітіркенуін жою үшін сұйық азықтанумен (кисельдер, кілегей 

ботқалар, болтушка) қамтамасыз етеді. Ауыз қуысын су асқын тотығының 3 %-дық, ас 

содасының, бор қышылының, Люголь,  

риванол, (1:1000), фурацилин (1:5000) ерітінділерімен, түймедақ гүдерінің, сәлбен, итошаған 

жапырақтарының тұнбаларымен шаяды, сульфаниламид ұнтақтарын шашыратады және т.б.  

Өңештің бітелуі. Бұл ірі қара малда тамыртүйнектерді, ӛткір заттарды жегеннен жие болатын 

патология. Ол толық немесе бөлшекті, алғашқы немесе қайталанған (парез, паралич, спазма 

кезінде) болады.  Жануарлар тез арада азықтанудан бас тартады, сілекей ағады, тынышсыз 

болады, құсқысы келеді, күйіс тартуы мен кекіруі жоғалады, пульс пен тынысы жиелейді, 

жалбыршақ қарынның газдық тимпаниясы тез дамиды, бітелу аумағында ӛңеш ауырсынады. 

Аурудың ағымы уақытында көрсетілген көмекке байланысты болады.  Диагнозды қою үшін 

зондтауды, эозофагоскопияны (өңешті зерттеу), рентгеноскопияны қолданады.  

Емдік шаралар тез болу керек. Мойын бөлігінде тұрып қалған заттарды жануар басын 

бекіткеннен кейін қолмен алуға болады. Тамыр түйнектерді Хохлов зондымен алуға немесе 

жалбыршақ қарынға итеруге болады. Алдын ала сиырға ішіне 100–200 мл ӛсімдік, вазелин 

майын немесе кілегей ботқаны беріп, тері астына спазмолитикалық заттарды (атропин – 0,02-

0,06 г 2 %-дық ерітіндіде), бітелген орнын новокаинның 0,25-0,5 %-дық ерітіндісін егеді.   

Өңештің ацидозы Өңештің ацидозы (жалбыршақ қарындық асқорытудың сүт-қышқылды 

ацидозы, дәндік интоксикация, «бидай» ауруы) – организмде қышқылдысілтілі тепетендіктің 

жойылуымен жалбыршақ қарында сүтті қышқылды ӛнімнің көбеюімен сипатталатын ірі қара 

малдың және басқа жануарлардың кең таралған ауру. Бұл жануар құрамында жеңіл 

қорытылатын көмірсулар көп болатын азықтарды жегеннен (арпа, қарабидай, сұлы, қант 

қызылшасы, картоп, қарбыз және т.б.) және қатты азықтардың жеткіліксіз болғандықтан 

болады.  Ірі қара малда ацидоздың белгілері әртүрлі. Алдымен тәбеті жоғалады, жалбыршақ 

қарынның қозғалысы әлсіз кейде мүлдем болмайды, дене температурасы нормадан 

төмендейді, бірақ 4-5 тәуіліктен кейін қабынудан жоғарлап кетуі мүмкін. Ауру жануарларда 

тахикардия (жүрек жиырылу ритмінің жиіленуі), диарея, гипо– және анурия (несіп шығудың 

болмауы) болады. Аурудың диагностикасында өңештің құрамын ветеринариялық зертханаға 

жіберу керек.  Емдеу үшін алдымен 24 сағаттан астырмай қарын зонды арқылы жалбыршақ 

қарынды шаяды (60-160 л су), содан кейін жалбыршақ қарынға сілтілер ерітінділерін 

(натрийдің гидроокисі – 60 г / 15 л суға), сау жануардан өңештің құрамын, симптоматикалық 

препараттарды (витамин, жүрек заттарын) енгізеді. Малдың рационында өңештің алкалозын 

алдын алу үшін ірі азық 14–20 % және концентраттар 40 % артық емес болу керек. Алдын 

алу үшін жануарларға ферментты препараттарды беруге болады, мысалы мацеробациллин. 

Өңештің тимпаниясы Өңештің тимпаниясы немесе кебуі – судың жеткіліксіз көлемінде тез 

ашытын азықтарды (люцерна, жоңышқа, сиыржоңышқа, жүгері, ормажапырақ пен қызылша 

жапырақтары) жегеннен кейін тез пайда болатын газдардың салдарынан ӛңеш 
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қабырғаларының қатты созылуы. Және де өңештің бітелуінде, жіті инфекциялық ауруларда, 

улы өсімдіктермен уланғанда, травматикалық ретикулитте,  жалбыршақ қарынның 

бітелуінде, бауыр және т.б.  ауруларда болу мүмкін. Көбінесе жайылымдағы ересек 

жануарларда массалық болады, ал бұзауларда – сүтті рационнан өсімдікке көшкенде.  Жіті 

ағымында клиникалық белгілер 1 сағаттың ішінде дамиды: жануар азықтанудан бас тартады, 

қарнына қарай береді, құйрықпен сілтеді, жие жатып  - тұрады, артқы аяқтармен қарнын 

соғады, кейді мөңіреп, ыңқылдайды. Қарын көлемі үлкееді. Қату одан да күшейген сайын 

кілегей  

қабаттардың цианозы (көгеру) пайда болады, тамырлар қатты толады, тынысы ауыз 

қуысының ашылуымен болады, тілі түседі.  Созылмалы тимпания өңештің қабынуы кезектік 

болады (азықтану ережелері бұзылғанда), бірақ белгілер әлсіз көрінеді.  Жіті тимпанияда емі 

тез болу керек: өңештің уқалауымен бірге үлкен калибрлі зондты енгізуімен өңештен 

газдарды шығарады. Бұл кезде жануардың алдыңғы бөлімі артқыдан жоғару болу керек, 

газдар шыққаннан кейін жалбыршақ қарынды сумен шаяды. Ірі қара малға ашуды әлсірету 

үшін жалбыршақ қарынға зонд арқылы 1-2 л сумен араластырылған ихтиол (10–20 г), 

формалин (10–15 мл) немесе лизол – (5-10 мл) енгізеді. Егерде бұл шараларжеткіліксіз болса, 

онда сол жақтағы аш ойық арқылы арнайы троакармен өңештен газдарды шығарады, содан 

кейін сұйық емдік заттарды құяды (тимпанол, деготь, креолин және т.б.). Бұзауларға 

созылмалы тимпания кезінде 10–14 күн бойы тәуілігіне 1 рет ішке 500 мл судағы 5-10 мл 

және 500 мл асқазан сӛлімен 30-50 мл тұз қышқылын береді, жалбыршақ қарынды шаяды, 

содан кейін сау жануардан микрофлораны енгізеді.  Ауруды алдын алу үшін тез ашитын 

азықтармен азықтандыру ережелерін сақтау керек. Шабындық шөп жайлауларына малды 

айдаудың алдында, әсіресе жанбырдан кейін алдын ала шөппен немсе сүрлеммен 

азықтандыру қажет.  

Жас малдар диспепсиясы Бұл токсикозбен, іш өтуден суды, калий, натрий, кальций, магний 

және басқа элементтерді компенсацияламай жоғалтумен сипатталатын өмір сүрудің алғашқы 

10 күндеріндегі асқорытудың жіті бұзылуы. Осы патология аналықтарды жеткіліксіз 

азықтандыру нәтижесінде болады (әсіресе каротин бойынша), уыздың толымсыздығына, 

жаңа туғандардың асқорыту органдарының толық дамымауына (туғанда гипотрофиктер 

(салмағы тӛмен бұзаулар),  олардың дене салмағынан 1/10 уыздың тәуіліктік беруін қорыта 

алмайды) әкеледі. Тағы да диспепсия жаңа туғандарды күтудің ветеринариялық-

санитариялық нормалары бұзылғаннан, маститпен, эндометритаен ауыратын сиырлардан 

туғаннан кейін 2 сағат өткен соң уыздың бірінші бөлімін ішкізуден, уызды ыстық ыдыстан 

беруден болады.  Аурудың 2 түрі бар – қараайым және токсикалық. Қарапайым диспепсияда 

– тәбеті төмен, жабырқанқылық. Ауру жануарлар кеудеге жатып, кезекті діріл етеді, қарнын 

иіскейді, тепкісі келеді. 1–2 күннен соң диарея пайда болады. Нәжісі сулы, сары түсті. 

Болжамы – жақсы.  Токсикалық диспепсия өмірдің бірінші 3 күндерінде белгіленеді, ол 

тәбеттің мүлдем болмаумен, ректальды температураның төмендеуімен, құлық, аяқтар, ауыз 

қуысының кілігейінің суып кетуімен, күш жоғалуымен сипатталады. Жануар аурудың 

аяғында бүйіріне жатады. Сасық иісті, кейде ағырынқы немесе сары түсті сулы і өтулер 

дамиды. Ауру болжамы - нашар. Бұл белгілер пайда болса, онда аналықтардың 

азықтануының, жаңа туғандардың ішімінің қателіктерін жою керек. Емдеудің негізгі бағыты 

– диарея салдарынан болған жоғалтуларды қалпына келтіру, тұз ерітінділерін беру, ал 

токсикалық түрінде, – 40 мл/кг-нан гидрокарбонат натрий және хлоридтың изотониялық 

ерітінділерін интравенозды тамшылы немесе құрсақ қуысына жіберу. Қарын-ішектрактының 

микрофлорасынан бөлінулерге сезгіштігінің есебімен антибиотиктер, сульфаниламидтер, 

нитрофуранды препараттар, және де витаминдер, микрофлораны қалпына келтіретін заттар 

және басқалар ұсынылады.  Диспепсияның алдын алуына буаз жануарларды күтіп 

азықтандыруын, жаңа туғанжарды уыздық азықтандыруын және жалпы гигиеналық 

шараларды жақсарту кіреді.   
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7- дәріс 

Тақырыбы: Ас қорыту жүйесінің аурулары. Ішектердің қабынуы 

- Руминит . Бұл созылмалы өтетін жалбыршақ қарынның кілегей қабатының қабынуы. 

Жие ірі қара мал ауырады: қарқынды азықтандыру, ұзақ уақыт бойы қант 

қызылшасымен, жүгерімен, сүрлеммен және т.б. азықтандыру. Ауру жануардың 

асқорытудың бұзылуымен, аппетиттің жоюлуымен, салмағының төмендеуімен, 

жүдеумен, сипатталады. Жануар тынышсызданады, жүн беткейі жылтырламайды. 

Жалбыршақ қарын құрамының рН 4,5–6,0 және несептің (8,0 төмен) төмендейді.  

Рацион құрамын нормалаумен диеталық азықтандыру (концентраттарды азайту 

немесе жою, рационға жұмсақ витаминдік шөп, кесілген тамыр-түйнектерді енгізу), 

зонд арқылы ауру жануардың жалбыршақ қарын қуысын шаю, содан кейін оған сау 

жануардың жалбыршақ қарын құрамын құю, 7 күн бойы 1 рет антисептикалық 

заттарды (марганец қышқылды калий– 1: 1000, фурацилин, ихтиол және т.б. 

ерітіндісі.), антибиотиктерді (бір жануарға хлортетрациклиннің 70 мг/күніне және 

т.б.), 50–75 г гидрокарбонатты емдеу және алдын алу үшін беру.  

Руминитты алдын алу үшін бордақылаудағы жануарларды ұсақ ас тұзымен және сумен 

қамтамасыз ету қажет.   

Өңештің ацидозы Өңештің ацидозы (жалбыршақ қарындық асқорытудың сүт-қышқылды 

ацидозы, дәндік интоксикация, «бидай» ауруы) – организмде қышқылдысілтілі тепетендіктің 

жойылуымен жалбыршақ қарында сүтті қышқылды ӛнімнің көбеюімен сипатталатын ірі қара 

малдың және басқа жануарлардың кең таралған ауру. Бұл жануар құрамында жеңіл 

қорытылатын көмірсулар көп болатын азықтарды жегеннен (арпа, қарабидай, сұлы, қант 

қызылшасы, картоп, қарбыз және т.б.) және қатты азықтардың жеткіліксіз болғандықтан 

болады.  Ірі қара малда ацидоздың белгілері әртүрлі. Алдымен тәбеті жоғалады, жалбыршақ 

қарынның қозғалысы әлсіз кейде мүлдем болмайды, дене температурасы нормадан 

төмендейді, бірақ 4-5 тәуіліктен кейін қабынудан жоғарлап кетуі мүмкін. Ауру жануарларда 

тахикардия (жүрек жиырылу ритмінің жиіленуі), диарея, гипо– және анурия (несіп шығудың 

болмауы) болады. Аурудың диагностикасында өңештің құрамын ветеринариялық зертханаға 

жіберу керек.  Емдеу үшін алдымен 24 сағаттан астырмай қарын зонды арқылы жалбыршақ 

қарынды шаяды (60-160 л су), содан кейін жалбыршақ қарынға сілтілер ерітінділерін 

(натрийдің гидроокисі – 60 г / 15 л суға), сау жануардан өңештің құрамын, симптоматикалық 

препараттарды (витамин, жүрек заттарын) енгізеді. Малдың рационында өңештің алкалозын 

алдын алу үшін ірі азық 14–20 % және концентраттар 40 % артық емес болу керек. Алдын 

алу үшін жануарларға ферментты препараттарды беруге болады, мысалы мацеробациллин 

Травматикалық ретикулит– бөгде заттардың енуі нәтижесінлегі жұмыршақтың қабынуы: 

сым, ине, шеге бөлшектері, содан кейін қабырғаның перфорациясы болады  

Клиникалық белгілер әртүрлі болу мүмкін, ол процесстің ұзақтығына және қабыну 

процесстің қарқындығына байланысты. Аурудың жіті аумағында тынышсыздану 

температураның аз уақыттық жоғарлануы, пульстың жиіленуі, тәбеттің болмауы, алдыңғы 

қарындардың гипотониясы мен атониясы, сауылымның қарқынды тӛмендеуі. Жануар 

ыңырсылдап ақырын жатыр тұрады. Созылмалы жағдайында ауырсыну белгілері көрінбеуі 

де мүмкін, алдыңғы қарындардың гипертониясы түрінде азықтандырумен байланысты емес 

асқорытудың бұзылуы ретінде бір неше рет қайталануы мүмкін. Қанда солға жылжыған 

нейтрофильды лейкоцитоз белгіленеді.   

Емдеудің радикальді әдісі ол егер заттар жұмыршақта бос жатса, онда зондтың көмегімен 

жұмыршақтан бөгде затты алу болып табылады. Алдын ала жануарды 12-24 сағат бойы аш 

ұстау керек.  Қалған жағдайларда жануардың жарамсыздығын шығарады. Травматикалық 

ретикулитты алдын алу үшін азықтарды, жайлымдарды, фермаларды металл заттармен 

ластамау қажет. Сиырлардың бәріне жұмыршаққа магниттік сақынаны енгізу жөн.   

Жұмыршақтың бітелуі . 
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Жұмыршақтың бітелуі органның азықтық масалармен толуымен және олардың кебуәмен 

сипатталады, ол ұзақ уақыт бойы ірі азықтармен, ұсақ азықтармен, жерден тазартылмаған 

тамыр-түйнектермен және т.б.азықтандырғанда және минералды аш ұстауда, алдыңғы 

қарындардың атониясында, травматикалық ретикулитте, улануларда, кейбір инфекциялық 

ауруларда болады. Ауру 7-12 күнге созылады, көмек көрсетпеген жағдайда жануар өледі.  

Ауру белгілеріне тәбеттің, өңештің моторикасының болмауы, жұмыршақ шуылдауы, ішек 

пен ұлтабар перистальтикасының тоқтауы, ыңқылдаулар, тістердің қайырылуы, іш қатулар, 

содан кейін тырыспалар, дене температурасының жоғарлануы жатады. Қанда лейкоцитоз 

белгіленеді.  

Емі алдыңғы қарындардың моторикасын күшейтуіне, жұмыршақ құрамын сұйылтып, 

шығаруға бағытталған. Жануарды сумен қамтамасыз етеді, ішке – натрий сульфат (300–500 г 

/ 10–15 л суға), өсімдік майын (300– 500 мл), зығыр тұқымының ботқасын ( күніне 2 рет 5–6 

л), тамыр ішіне – 300 мл 5-10 %-дық натрий хлорид ерітіндісін кофеинмен береді. Тікілей 

жұмыршаққа 2–3 л 10–15 %-дық натрий сульфатын, 200–300 мл кастор майын енгізуге 

болады: иық жауырын буыны бойынша он жақтан 6-7 см терендікке 9–шы қабырға аралыққа 

инені кіргізеді. Енгізгеннің дұрыстығын 1-2 мл физ ерітінді енгізіп содан кейін оны сорып 

түстін өзгеруін байқап тексереді.  Ірі қара малдың сумен, соционмен қамтамасыз етілгенің, 

азықтардың сапасын қадағалаудың нәтижесінде жұмыршақ бітелуінің дамуын алдын алуға 

болады.  

Ішек метеоризмі  

Ішектерде ашу процестерінің күшеюінен және олардың моторлы-секреторлы кызметтерінің 

бұзылуынан газдардың сыртқа шығуы қиындағандықтан аш және тоқ ішектердін газға толып 

кетуі. Жиі жылқылар, сирек шошқа мен ит ауырады. 

Себептері. Жылқыларды тез ашығыш шырынды азықтармен азықтандырғаннан және малды 

шық түскен жайылымдарға жайғаннан болады. Жылқыға жауыннан кейін, шық басқан және 

шөмеледе қызып кеткен шөптер қауіпті. Метеоризм өте ауыр өтеді, егерде жылқыларды 

бұзылған азықтармен (шіріген, көгерген, жатып қалған) піскен нанмен, жүгері собығымен, 

дәнді-дақылдармен азықтандырса [5,6,]. 

Метеоризмнің тууына мүмкіндік туғызатын себептерге жататындар: ауыр жұмысқа 

жегілгеннен кейін азықтандыру; азықтандырғаннан соң суғару, жылқыларды ауыр жұмысқа 

пайдалану; улы өсімдіктерден уланғаннан. Кейбір ішектердің метеоризмі механикалық 

бітелуден және тромбоэмболикалық шаншудан соң ішектердің метеоризмі туындайды. 

Дамуы. Патологиялық процестің шешуші звеносына ішекте ашу процесі күшті жүргендіктен 

өте көп мөлшерде газдардың (көмірқышқыл газ, метан, азот, күкірті сүтек) жиналуы жатады. 

Аурудың бастапқы кезінде ішектердің перистальтикасы күшейеді және түйілмелі сипат 

алады. Біртіндеп перистальтика төмендеп, соңында мүлдем тоқтайды, ішек салданады. 

Құрсақ қуысының қысымы артып, көк ет ығысады,құрсақ және көкірек қуыстарындағы 

ағзалар, қан тамырлары және лимфа тамырлары қысылады. Тыныстану және жүрек қызметі 

қиындайды, улану үдей түседі. Ауыр жағдайларда ішек тұзағы мен бұтағы ығысқандықтан 

олар бітеледі, шажырқай қатты тартылады, көк ет немесе ішек жыртылады. 

Симптомдары. Ішектердің ауырсыну синдромы мен мазасыздану мал азықтанғаннан кейін 

байқалады, ал сонан соң ауырсыну тұрақты және өте азапты болады. Мал қатты терлейді, 

алға кедергіні байқамай ұмтыла береді, жерге қалай болса солай құлап түседі, аунайды, 

арқасымен аунап түседі, ит сияқты шоқиып отырады, қайта тұрады, осылардың бәрі бірнеше 

рет қайталанады. Іші үлкейген, бөшке тәрізді, анальді саңылауы айналып кеткен, қабыртқасы 

қатайған, перкуссиялағанда күшті атимпаниялық немесе тимпаниялық, кейде темір 

сыңғырындай дыбыс естіледі. 

Бастапқы кезде перистальтика күшейген, қатты, соңынан бәсеңдейді және мүлдем тоқтайды. 

Газдардың бөлінуіде соған байланысты болады. Кілегейлі қабықтар гиперемияланған, 

көгілдір тартқан. Шеттегі веналар ісінген. Қан қысымы бастапқыда көтерілген, тамыр соғуы 

жиі, соңынан ол әлсіз, кіші, ал қан қысымы қалыптан төмен. Жүрек түрткісі және саздары 
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күшейген. Тынысы жиі, минутына 25-50, көкірек типті. Ауру жедел дамиды 6-12, кейде 20 

сағатқа созылады. 

Балау. Ауруға тән ішек метеоризмнің клиникалық белгілері бар болса, анамнездік 

мәліметтерді ескеріп малға тірі кезінде диагноз қою қиын емес. Күдікті жағдайда тік ішек 

арқылы зерттейді, барлық ішектердің желденуіне қарап диагнозды анықтайды. Ішектің 

жыртылуына немесе туыпдаған метеоризмге кауіптенгенде құрсақ қуысы қабырғасын тесіп, 

пунктатты алады. Егер пунктат сарғыш түсті, мөлдір болса - асқынбаған метеоризм, пунктат 

қызғыш, құрамында эротроциттер бар-шажырқай қысылғандықтан, странгуляциялық 

бітелуден ішектің туындаған метеоризмі, пунктатта қан, азық бөліктері бар-ішектің 

жыртылуы, пунктатта лейкоциттер және эндотелий торшалары бар эксудат-перитонит. 

Емі. «Шаншу» синдромыи (ауырсыну және мазасыздану) басады. Ол үшін 70-100 мл 10 %-

ды хлоралгидрат немесе 0,25-0,5 %-ды новокаин ерітіндісін 1 кг дене массасына 1 және 0,5 

мл есебінде, 100-200 л магний сульфаты ерітінділерін венаға немесе тері астына 5-10 г 

анальгиннің судағы ерітіндісін енгізеді. Ішектердің перистальтикасын қалыптастыру үшін 

венаға 200-300 мл 10 % хлорлы натрий енгізеді немесе тері астына өте аз мөлшерде (0,001-

0,002 г) карбохолим қолданады. 

Асқазаннан газды шығару үшін оған зонд енгізеді немесе асқазаның туындаған созылуында 

оны шуып-шаяды. Ішектер желге толып кеткенде асфмкция құбылысы күшейе бастағанда 

бүйен немесе үлкен жиек ішектерді сыртқа теуіп тұрған жерден теседі. Ол үшін жіңішке 

троакар немесе үлксн диаметрлі Бобров инесін пайдаланады. Ашу процестерін басу үшін 

зонд арқылы 15-20 %-ды ихтиолды 1 л суға ерітіп немесе 1 кг дене массасына 0,4-0,5 мл 

тимпанол енгізеді. 

Жүрек қызметі әлсірегенде кофеин, інжу гүл немесе строфанта қолданады. Шаншуды 

басқаннан соң, ішектердің метеоризмі басылған кезде ішектердегі жиналған, ыдыраған 

жынды босатуға кіріседі. Ол үшін өсімдік майын немесе іш жүргізуші тұздар және де 

микробтарға қарсы (ихтиол, фталазол, норсульфазол, левомицитии т.б.) қолданады. Аурудан 

айыға бастаған малдарға диетикалық азықтандыру ұйымдастырылады. 

Сақтандыру. Малдарға тез ашығыш азықтар бермейді. Малдарды шық түскен жайылымдарға 

және жаңбырдан соң жаймайды. 

  

Ішектердің түйілуі 

    Ішек қабырғасының түйілмелі жиырылуы арқасында оқтын-оқтын мазасызданумен өтетін 

шаншудың ерекше бір түрі жылқыларда, ірі қара малда (бұзауларда, тайыншаларда), 

қойларда қырыққаннан кейін, сирек шошқаларда кездеседі. 

Себептері. Энтералгияны қатты желіп, шауып келген, денесі қызған малды желдің өтінде 

ұстау немесе жаңбыр астында ұстау, мұз аралас сумен суару, көгерген жем - шөппен 

азықтандыру, малды күзде шық түскен жайылымға жаю және тағы басқа себептер туғызады. 

Ұзақ мерзім қорада ұстаған төлдер, кенеттен суыққа шалдықса солар жиі ауырады. Жас ірі 

қара малды қорада тығыз ұстаса, басқа жаққа көлікпен тасымалдаса, стресс әсерлерінен 

жаппай энтералгияға шалдығуы мүмкін. Жаздың ыстық кезінде, әсіресе денесі қызған малды 

тез арада суытса энтералгиямен ауырады. Энтералгияның шығу көзіне катаральді 

гастроэнтеритке шалдыққан малдар жатады  

Дамуы. Оқтын-оқтын ішектердің түйілуі вегетативті жүйке жүйесі парасимпатикалық 

бөлігінің өте қозуы салдарынан туындайды. Бұл ішектің кейбір тұзақтарымын түйілуімен 

мазасыздану ұстамаларының арасында дамылдау паузасымен өтетін ішектердің сенсорлы-

қимылды неврозы. Бұл жағдайда ішектердің ауырсынуының пайда болуы ішек 

кабырғасының түйілмелі жиырылу кезеңі рецепторлық аппараттың қатты қысылу негізінде 

пайда болады және ол түйілу канша мезгіл созылса олда сонша мезгіл болады. Осымен 

ауырсыну-мазасыздану ұстамасының оқтын-оқтын болуын түсіндіруге болады (түйілмелі 

ауырсынулар). 



ФЕАК 02-05.02 Издание первое.Поурочный план 

Энтералгия оқтын-октын ішектердің түйілуінен болса, онда ішектердің перистальтикасы 

күшейеді және бірынғай болмайды. Инвагинация, оралу сияқты асқынулар осылардан пайда 

болады. 

Симптомдары. «Шаншу» синдромы ауық-ауық қайталанып, ұстамалы түрде өтеді, 10 

минутқа дейін созылады. Мал ауырмаған кезде тыныш тұрады. Жем-шөпті жақсы жейді. Бұл 

кезде сырттан қарағанда аурудың ешкандай нышаны көрінбейді. Ауырған кезде жылқы ішіне 

қайта-қайта қарайды. Аяқтарымен жерді тарпып, жатуға ыңғайланады, кейде құлап түседі, 

катты терлейді, аузынан сілекейі шұбырады. 

Ішектердің перистальтикасы «шаншу» кезінің басында күшейеді, соңынан баяулайды, ал 

«шаншу» ұстамасы қанша созылса, олда сонша мезгіл созылады. 

Нәжістің консистенциясы бастапқыда қалыптағыдай, ал соңында аурудың үдеген мезгілінде 

борпылдақ сұйыла бастайды, анальді сфинктер және тік ішіек қабырғасы қатты қысылған. 

Ішектердің кейбір тұзағында газдар жиналуы мүмкін. Дене қызуы, тамыр соғуы және 

тыныстануы калыпты. әсірссе тыныштану кезеңінде, кейде брадикардия және псирогенді 

аритмия, бірінші саздың екіленуі байқалады. Рожэ және Шарабрин сынамасында тамыр 

соғуы минутына 3 -7 рет бәссңдейді. 

Катаральді энтеритте негізінде пайда болған энтералгияда және де ішектердің улануымен 

аскынғанда, ауру малда кілегейлі қабықтар сарғаяды, тамыр соғуы және тыныс алуы 

жиілейді, перистальтикасы қатты, дефекациясы жиі бөлінген нәжісі борпылдақ, иісі сасық, 

қорытылмаған азық бар, қанда нейтрофильді лейкоцитоз, эозинопения, билирубинемия 

болады. 

Ірі қара мал энтералгиясында мазасыздану құбылысы нашар байқалады, ал ауру малда 

«шаншу» ұстаған кезде аяғымен ішін тепкілейді, азықтан бас тартады, күйіс қайырмайды, 

ішектердің перистальтикасы күшейеді, диарея пайда болады. 

Шошқаларда ауру мал ыңырсыйды және шаңқылдайды (әсіресе торайлар), аурулар жиі жата 

береді, орнынан жылдам тұрады, осыларда ауру ұстаған кезде қайталай береді. Ауру 30 

минуттан 2-3-6 сағатқа дейін созылады. Аурудан айыққаннан кейін тағы қайталануы мүмкін. 

Балау. Оқтын-оқтын сипаты және «шаншу» синдромының ауруға тәндігі, сол себепті 

асқынған кезде тірі кезінде диагноз қою қиын емес. Жіті асқазанның созылуы және 

метеоризмге тән пилороспазмды жоққа шығарады. 

Емі. Ішектердің түйілуін және ауырсынуды басу үшін тері астына атропин сульфатын (0,02-

0,04), платифиллин гидротартратын (0,015-0,07) енгізеді. Тахикардиясы бар улануларда және 

қан кысымы төмен болғанда ауырсынуды басу үшін венаға 30-50 мл 10 % анальгин немесе 

натрий хлоридінің изотоникалық ерітіндісіндегі 150-250 мл 0,25 % новокаин енгізеді. Ішке 

20-50 мл эфирлі-валериан тұнбасын береді. Тері астына 0,02-0,04 г эфедрин гидрохлоридин 

енгізеді. Жылы клизма, массаж (уқалау) жылылап орау, инфрақызыл сәулесін және жылу 

процедураларыи қолдану жақсы нәтиже береді. 

Аурудың «шаншу» ұстамасын басқаннан кейін әсіресе катаральді энтеритте ішке жеңіл іш 

жүргізетін дәрілер (тұздар және майлар) береді және микробтарға қарсы препараттар 

(ихтиол, фтаназол, сульгин және басқалар) тағайындайды. Малды диетикалық 

азықтандырумен қамтамасыз етеді. 

Сақтандыру. Малды тиісті азықтандыру, күтіп-ұстау қажет, оларды жел өтуінен және 

суықтан, әсіресе жұмыстан соң сақтау керек, мал қораларда температураның күрт езгеруіне 

жол бермейді, малды төменгі температураға біртіндеп үйретеді. 

       

Ішектерде жынның іркілуі-ішектердің кейбір бөлімдерінде жынның жиналып, кеуіп 

кетуінен, жынның жылжуының бұзылуы. 

Егерде жын аш ішектерде іркілсе, оны химостаз, ал тоқ ішекте іркілсе-копростаз деп атайды. 

Ауру жылқыларда жиі, иттен басқа малдарда сирек кездеседі. Шаншудың салдану түріне 

жатады. 

Себептері. Химостаз бен копростаз малда оларды ұзақ мерзім сапасы төмен ірі азықтармен 

(кеш орылған пішенмен, сабанмен, топанмен) немесе ұсақ майдаланған құрама жеммен, 
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жармалармен, ұн нанымен азықтандырғаннан пайда болады. Минералды заттар және 

витаминдер тапшылығы, серуеннің жоқтығы, ұзақ мерзім жұмыс атқармау, ішектердің 

улануы, перистальтиканың төмендеуі, тістердің аномалиясы, жүрек әлсіздігі маңызды роль 

атқарады. 

Дамуы. Аталған факторлардың әсерінен ас қорыту бұзылады, ішектердің секреторлы-

моторлы қызметі төмендеуінен, ішекте жын іркіледі. Жылқыда химостаз он екі елі ішекте 

(екінші бүгілу жерінде), мықын ішекте (илеосекальді жабқыш алдында) сирек аш ішекте 

пайда болады. Ал копростаз жиі бүйен ішекте, үлкен жиек ішектің жамбас бүгілісі мен қарын 

тәрізді кеңейген жерінде, сирек кіші жиек ішекте пайда болады. Иттерде тік ішекте болады. 

Іркілген жерлерде жын кеуіп кетеді және қатаяды, ішектің өткізгіштігін бұзатын тығын 

пайда болады. Жиналған қатты жын ішектің қабырғасын керіп, кілегейлі қабықты 

тітіркендіріп оны қабынтады, кейде некроздандырады. Сол себепті ішектердің ауырсынуы 

ерекше «шаншу» синдромы байқалады. 

Химостазда және тоқ ішектің жіңішке жерлерінде ішектің бітелуі туындайды. Бүйен ішектің 

және үлкен жиек ішектің қарын тәрізді кеңеюіндегі копростазда бітелу байқалмайды, сол 

себепті сұйық және жартылай сұйық қатайган жерден өтеді. Сүйық және қатты нәжіс 

бөлінеді. 

Он екі елі ішектің және ащы ішектің химостазында асқазанның туындаған созылуымен, 

организм сусыздануымен, уланумен, қанның қоюлануымен, гипохлоремиямен, ацидозбен, 

сарғаюмен, жүрек әлсіздігімен асқынады. 

Копростаздарда жыннын ыдырауынан және улы заттардың сіңуінен бауырдың қызметі 

бұзылады және біртіндеп жалпы улану болады. 

Симтомдары. Он екі елі ішектің және аш ішектердің химостазында «шаншу» ұстамасы 

кенеттен пайда болады. Мал, ұстаманың бас кезінде қатты мазасызданады, соңынан үзбей 

мазасызданады, ентікпе, тахикардия, кекіру және құсу болады. Бұл белгілердің барлығы 

асқазанның туындаған созылуына тән. Ал асқазанды жуып-шайса, малдың жалпы жағдайы 

жақсарады, бірақ 2-3 сағат өткеннен соң барлығы қайталанады. Алдыңғы ішектердің 

химостазына тән белгіге көз склерасы (қасаң қабығы) мен кілегейлі қабықтардың сарғаюы 

жатады. 

Тік ішек арқылы зерттегенде диаметрі 6-8 см он екі елі ішектің қатты бүгілісі созылғанын 

және көк бауырдың артқа жылжығанын байқауға болады. 

Мықын ішектің химостазында шаншу жайлап басталады, бастапқыда мал мезгіл-мезгіл 

жеңіл мазасызданады, сол жақ аш бүйіріне қарайды, жиі несеп бөлу кейпінде болғанымен, 

несеп бөлмейді. Соңынан үзбей мазасызданады, ауру мал тыпыршиды, аяғымен жер 

тепкілеп, қазады, жиі жатады және тез тұрады, көздің склерасы (қасаң қабығы) мен кілегей 

қабықтар сарғаяды. Ауру ұзақ мерзімде өткенде аш ішектер мен асқазан газдар мен сұйыққа 

толады, ауру асқынып асқазанның туындаған созылуы пайда болады. Аш және тоқ 

ішектердің перистальтикасы бәсеңдейді, дефекация сирек. Улану дамыған кезде малдың 

жалпы жағдайы нашарлайды, тынысы жиілеп, тамыр соғуы минутына 70-90 соғады, жиі 

аритмия байқалады. Тік ішек арқылы зерттегенде мықын ішектің артқы тұзағына қатты жын 

толғанын анықтайды. 

Бүйен ішектің копростазыңда малда жеңіл мазасызданудан басталып, азыққа тәбеті 

нашарлайды, іші бітеледі немесе мал өте баяу жүреді, ішіне қарайды, керіледі, мақсатсыз 

жүре береді, өте сақ жатады, ыңырсиды, аунайды және қайтадан тұрады. Аш ішектердің 

перистальтикасы бастапқыда қалыпқа жақын, соңынан бәсеңдейді, ал ток ішектерде 

естілмейді. Біртіндеп улану күшейеді, шаншу ұзаққа созылады. Тынысы, тамыр соғуы 

жиілейді, жиі антриовентрикулярлы блокадалар немесе экстрасистолалық аритмия 

байқалады. Кілегейлі қабықтар іркілмелі гиперемияланған, склера сарғыш тартқан. Дене 

қызуы қалыпқа жақын немесе төмен. 

Тік ішек нәжістен бос, анальді сфиктер босаңсыған, бүйен ішекті тік ішек арқылы 

зерттегенде қатты массаны байқайды, мықын ішектің тұзағы кебуі мүмкін. Үлкен жиек 

ішектің қарын тәрізді кеңейген жерінде жынның іркілуінен болған копростаз бүйен ішектегі 
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тәрізді байқалады, ал жамбас бүгілісінде бітелу байқалса, онда тоқ ішектер кебеді және 

шаншу қатты байқалады. Тік ішек арқылы зерттегенде жынның іркілгенін байқауға болады. 

Кіші жиек ішек копростазында ішек толық бітелгендіктен «шаншу» қатты байқалады. Мал 

ішін тепкілейді, жиі нәжіс бөлердей, несеп шығарардай кейіпте болады, жатады және 

аунайды, тенезмдер байқалады. Дефекация мүлдем тоқтайды, перистальтика әлсіз, болмаса 

тоқтайды, ал бірақ тоқ ішектерде газ жиналғандықтан сыңғырлаған шуылдар естіледі. 

Азыққа зауқы жоғалады, жалпы күйзелу. Кілегейлі қабықтар іркілмелі гиперемияланған, 

тамыр соғуы кіші, жұмсақ, минутына 70-100 рет соғады, қан қысымы төмен. Тік ішек 

жыннан бос, кіші жиек ішекті тік ішек арқылы зерттегенде, онда шар тәрізді немесе колбаса 

пішінді қатты массаны байқауға болады. 

Балау. Он екі елі ішектің химостазына тән қатты шуылдар естіледі, шаншуы үдемелі, 

асқазанның жіті созылуы белгілерімен, ол белгілерді зонд енгізіп, асқазанды жуып-шайса 

уақытша жоғалады. 

Бүйен және үлкен жиек ішектердің қатты жынмен бітелулерінде, ортасында өткел болса, 

онда жайлап дамыйды, 1-2 аптаға созылады. Тек үлкен жиек ішектің жамбас бүгілісі мен 

кіші жиек ішектің (тар өткелі бар жерлерінде) «шаншу» қарқынды байқалады, ал бірақ 

асқазанның туындаған созылуы байқалмайды. Химостаз бен копростазға қойылған 

диагноздың дұрыстығын міндетті түрде тік ішек арқылы зерттейді. 

Болжамы. Өте сақтықты қажет етеді. Ерте көмек көрсетсе, мал жазылып кетеді. Ал асқынған 

жағдайда, ішектен улану айқын болғанда, болжамы жағымсыз. Мал уланудан, сусызданудан, 

гемодинамикалық бұзылулардан немесе ішектердің жарылып кетуінен өледі. 

Емі. Ішектердің алдыңғы бөліктерінің химостазында жылдам зонд енгізіп, асқазанды ихтиол, 

натрий гидрокарбонаты немесе хлорлы натрий ерітінділерімен жуып-шаяды. Бұл уақытша 

болсада, малдың жағдайын жақсартады. Оны асқазанның туындаған созылуына мезгіл-мезгіл 

қолданады. Ауырсыну мен мазасыздануда венаға 30-50 мл 10 % -ды анальгин, 50-100 мл 

хлоралгидрат немесе 100-150 мл магний сульфаты ерітінділерін егеді. 

Ішке шырышты қайнатпаларын (2-5 л), өсімдік майын (500-900 мл) тағайындайды, соңынан 

өте сақтықпен, бөлшекті мөлшермен тері астына 0,01-0,1 г пилокарпин гидрохлоридін, 0,01-

0,03 г прозерин, 0,001-0,002 г карбохолин, 0,1-0,5 г спазмолитин енгізеді. Ішті ұқалау, құрсақ 

тұсын индуктотермия жүргізу өз нәтижесін береді. 

Уланумен, сусыздануды жою үшін венаға 5 % -ды глюкоза және кофеин-натрий бензонаты 

(300-500 мл) қосылған хлорлы натрий ерітіндісін енгізеді. Гемодинамика бұзылғанда (қан 

қысымын төмендету үшін) тері астына эффедрин гидрохлоридін (0,05-0,5 мл) немесе 

адреналин гидрохлоридін (2-5 мл) енгізеді. 

Копростазда ем аурудың түрі мен өтуіне байланысты болады. Егерде малдың азыққа зауқы 

сақталса, онда оған диеталық азықтар, аздаған көк шөп, қант қызылшасын, сәбіз, бидай 

жармасы мен ұннан жасалған ботқа, жақсы пішен тағайындайды. Мұндай малды жайылымға 

жіберіп, бақылап отырады. Ішке дәрілік жалбыз тікен тамыры мен зығыр дәнінің шырышты 

қайнатпаларын (2-3 л, 5-6 сағатға қайталап, 2-3 рет береді), натрий және магний сульфаты 

тұздарын (250-450 г), 10-15 л суға ерітілген 10-20 г сабур береді. Ашу процестерін басу үшін 

10-30 г ихтиол, 10-15 г салол, 6-15 г тимол, 8-15 г фталазол, 1 кг дене массасына 5-10 мг 

хлор-тетрациклин, окситетрациклин береді. Ішті ұкалайды, фарадизация, индуктотермия 

жүргізеді, жеңіл жүргізеді, шырышты қайнатпалармен немесе вазелин майымен 

дармтампонаторлар қолданып жылы клизмалар жасайды. 

Улану байқалған кезде венаға 10 % -ды глгокоза қосылған (50-100 мл) хлорлы натрий, тері 

астына 0,05-0,5 мл эфедрин гидрохлориді ерітіндісін, 3-5 г кофеин-натрий бензоатын 

енгізеді. Ауырсынуды басу үшін 10-15 мл 30 % -ды анальгин ерітіндісін егеді. Ауырып 

жазылған малдардағы энтереколиттің қалдықтарын емдеу үшін емдік-диеталық заттар 

қолданып, катаральді энтеритті емдегендей емдейді. 

Сақтандыру. Жылқыларды ірі талшықты, құнарлығы аз азықтармен азықтандырмайды. 

Жұмыс жылқыларын ұзақ мерзім жұмысқа жекпей бос ұстауға болмайды. Асыл тұқымды 

айғырлар мен буаз биелерге күніне белсенді серуен ұйымдастырады. 
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ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

 Сабақтың тақырыбы: Құрсақ және бауыр аурулары. 

Модуль/ пән атауы: : Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер : Құрсақ және бауыр аурулары  туралы жалпы түсінік беру және мал 

ауруларын  анықтау, кәзіргі заманымыздың озық әдіс – тәсілдерін қолдану, малдың күй 

жағдайын,тауру барысын, өрбуін және оның алдын алу болдырмау мәселелерін  жете зертеп 

дамыту. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

 

1. Бауыр ауруының синдромы. Гепатит.   

2. Гепатоз.Бауыр циррозы. 

3. Өт қалтасының және өт бөлу жолдарының аурулары туралы түсінік.  

4. Перитонит.   

 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  
қысқыштар,бұраулар, арқандар, станоктар. 
Тексеру құралдары- ақ жаймалар, термометрлер, фонендоскоптар, плессиметрлер, 

перкуссиялық балғашалар, штапельдер,ауыз кергіштер, карточкалар, түрлі-түсті кестелер 

анықтамалық әдебиеттер: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Құрсақ және бауыр аурулары  

Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, 

Н.А.Заманбеков [ж.т.б.]; ҚР білім және ғылым м-трлігі.- 2-бас., стероетип.- Алматы: Нур-

Принт, 2015.- 386 
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8-дәріс 

Тақырып: Құрсақ және бауыр аурулары 

- Бауыр – ас қорыту бездерінің ішіндегі ең үлкені. Құрылысы күрделі  болып 

келетін, паренхимадан тұратын ағза. 

Малдардың бауыр аурулары көбінесе  олардың паренхимасындағы зат 

алмасуының бұзылуы салдарынан болатын өзгерістермен сипатталады. Ондай 

өзгерістер сырттан азықпен келетін организмнің өзінде іште түзілетін улы 

заттардың әсерінен болады.Бауыр ауруларының ішінде жиірек кездесетіні 

оларда зат алмасу процесінің бұзылуынан болатын – гипатоз ауруы. 
Гепатоздар- бауырда қабынудың белгісінсіз,зат  алмасуының бұзылуымен сипатталатын 

аурулардың жиынтығы. 

Ауру көбінесе жоғарғы өнімді ,тойындыруға қойған малдарда, шошқаларда,мех 

аңдарында,иттерде, зоопарктегі малдарда жиі кездеседі. 

Себептері: Құрамында май қышқылы көп,бұзылған сүрлеммен азықтандырғанда; 

өсімдіктердің,минералды заттардың уларымен уланғанда;организм қалыптан тыс 

майланғанда;кетоз,қант диабеті, індетті, құрт ауруларында; ас қорыту,зір шығару 

жүйелерінің созылмалы ауруларында кездеседі. 

Дамуы. Аурудың дамуына әсер ететін жағдайлар: 

 Май қышқылының және олардың түзетін қосылыстарының бауырда 

қалыптан тыс шоғырлануы,немесе сырттан азық арқылы келуі; 

 Үшглициріннің гепатоциттерде көп түзіліп, уақтында бауырдан 

шығарылмауы. 

Бұл екі жағдай бір-бірімен тығыз байланысты және аурудың басқада 

себептерінің салдарынан асқыныуы да мүмкін. 

Клиникалық белгілері. Ауру малдың халі нашар, сыртқы ортаға реакция 

жоқ,улану мен сары аурудың белгілерібайқалады. Дене қызуы басында аздап 

көтерілгенімен, артынан төмендейді. Тамыр соғысы, дем алысы жиілей 

түседі.Бауырдың көлемі ұлғайған, кқнсестенциясы жұмсақ, ауырсынғандық тек 

анда санда байқалады.Организмде шоғырланған аммиактің,аминдердің, 

фенолдардың, т.б улы заттардың әсерінен жүйке жүйесінің реттеушілік қабілеті 

нашарланған Бұл ауру сыиырларда туардың алдында, немесе туғаннан кейін 2-3 

күннің ішінде жиі байқалады.Онда асқазан мен ішектердің қабынулар белгілері 

байқалады.Көз склерасы, тері, клегей қабықтары сары түсті; қанға билирубинге 

тікелей реакция; зәрдің тығыздығы жоғары;олигурия; онда билирубин, белок 

анықталады. 

Ауырған торайлардың 90-на дейін өлім –жітімге ұшырайды.Қанда глюкоза 

азайған,жүзім қышқылы,сүт қышқылы,билирубин холистериндер жоғары. 

Ауруды анықтау. үшін анамнезге,аурудың клиникалық белгілерінің жылдам 

дамуына, қан мен зәрді лабараториялық зерттеулердің нәтижелеріне жүгінеді. 

Емі.  Диета тағайындайды. Малдығ рационнына көміртекті  азықтарды көбірек 

қосады.Алдынғы қарыншаларды, асқазанды, ішектерді жуып тазалайды.Немесе 

іш өткізетін дірі береді, терең клизма қояды.Венаға глюкоза ерітіндісіне 

аскорбин қышқылын қосып құяды.Терінің астына инсулин, ретинол;еттің ішіне 
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токоферол жібереді.Организмде майдың алмасуын дұрыстайтын препараттар 

қолданылады: метионин,май қышөылдары т.б 

Гепатит Көрінетін бауыр жетіспеушілігімен, гепатоциттердің және басқа 

құрылымдық элеметтердің некрозы мен лизиспен, гиперемиямен, торшалық 

инфильтрациямен, дистрофиямен бірге болатын диффузды түрінің бауыр 

қабынуы. Ауру жарамсыз азықтарды, люпинды, жоңышқаны, картоп өсінділерін 

жегеннен, минеральді улармен  уланғаннан, инвазиялық аурулардан және 

.б.болады.  Жануар жабырқанқы, тәбеті төмен, шөлдеу, құсу, дене 

температурасының жоғарлануы, тыныс жиеленуі, мұрыннан қан аралас 

ағындардың болуы, кілегейлер сарғылт, терінің қышуы болады. Несебі қаралау 

түсті болады. Жіті түрі 3-4 апта болады, сауығумен немесе өлумен аяқталады, 

созылмалы түрі бауыр циррозына айналады (қызметінің бұзылуына әкелетін 

органның тығыздануы). Қанда билирубин көбееді.  Жануарға көмірсулы және ірі 

азықтармен көректенуді, тамыр ішіне глюкозаның 20 %-дық ерітіндісін, ішіне 

уротропин, карловарлық тұзды, магний сульфатын ұсынады. 
 

Өт (bіlіs, fel) – омыртқалы жануарлардың бауырындағы безді клеткалардан бөлінетін 

сарғыш-қоңыр түсті сұйықтық. Өт тәулік бойы үздіксіз бөлінгенмен, оның бөліну 

жылдамдығы, көлемі әр түрлі өзгеріп отырады, ол ас қабылдау мерзіміне сәйкес келеді. 

 

Өт қышқылы тұздарының ас қорытудағы әсері. 

Организмдегі өт бауыр өті және қапшық өті болып бөлінеді. Ас қорытудан тыс уақытта 

бауыр өті өт қапшығына жиналып, судың, әр түрлі тұздардың (электролиттердің) кері 

сорылуына байланысты қоюланып сақталады. Бауыр өтінің тығызд. – 1,010 – 1,015, рН – 7,4 

– 8,0, ақшыл-сары түсті.Өт қапшығы өтінің құрамындағы негізгі заттардың (өт қышқылы 

тұздары, пигменттер, холестерин, майлы қышқылдар, аниондар, катиондар) тығызд. бауыр 

өтімен салыстырғанда 5 – 10 есе жоғары болады. Қара-қоңыр түсті, қою, тұтқыр болып 

келеді. Өт түзу қалыпты бауыр клеткаларының (гепатоциттер) суды, өт қышқылдарын, 

билирубинді өт түтікшелеріне бөлуден басталады. Өт ішектегі өт майларының ыдырауына, 

бөлшектенуі мен сорылуына қажет. Ас қабылдаған соң өт ішекке құйылады, яғни, алдымен 

өт өзегіндегі өт, одан соң өт қапшығы өті, соңында бауыр өті түседі. Ішекке қапшық өтінің 

түсуі гормондық заттармен (секретин, холецистокинин) реттеледі, одан басқа, майлы заттар 

өт қапшығының жиырылуы мен босаңсуына себепші болады. Ересек адамдардың бауыры 

тәулігіне 500 – 700 мл өт бөледі. Жануарлардың, әсіресе, ірі қара малдың өтінен алынған 

препараттар медицинада кеңінен қолданылады. 

Холангит-  өт өзектерінің –жолдарының қабынуы 

Холейцистит- өт қабының қабынуы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D1%82_%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D1%8B%D2%93%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D1%82_%D2%9B%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B_%D1%82%D2%B1%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D1%82_%D2%9B%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B_%D1%82%D2%B1%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B_%D2%9B%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Lipid_and_bile_salts.svg
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Бұл екі ауру қабаттасып жүретін аурулар, тек бірде бірінің, ал екіншіде 

екіншісінің дамуы басымырақ болып келуі мүмкін. 

Себептері.Аурудың негізгі себептері патогенді бактериалар мен вирустардың 

қан немесе өт жолдары арқылы ағзаларға өтуі.Әсіресе организмнің, 

торэндотелиалды жүйенің резистентілік қабілеттері нашарлағанда; мал 

азығында витаминдер мен белоктар жетіспегенде; азықпен,сумен организмге 

улы заттар түскенде пайда болатын аурулар.Сондай-ақ өт тастары мен құрттар 

да аурудың себебі болуы мүмкін. 

Дамуы. Бұл ауруларда өттің бауырда шоғырланғаны және оның химиялық 

қасиеттерінің өзгергендігі байқалады. 

Клиникалық белгілер. Малдың тәбеті нашар,ас қорыту процесі бұзылған;іштің 

өтуі,нәжістің қатып қалуы кезектесіп отырады.Сипалағанда, соққылағанда қатты 

ауырсынғандық байқалады. Іріңді түрінде субфебрилді лихорадка. Сары 

аурудың белгілері байқалады. 

Қанда нейтрофильді лейкоцитоз. 
Анықтау.  Ауруларды анықтау бірден оңайға түспейді. Ол үшін ауру малды бірталай 

қадағалауға тура келеді. Асқынған іріңді түрін клиникалық белгілері арқылы анықтауға 

болады. 

Ауруларды өттің тас ауруынан,гипатиттен,гепатоздан ажырата білу керек. 

Емі. Диета тағайындалады. Бауырдың тұсын жылылап ұстау ұсынылады. 

Ауырсынғандықты  жою үшін опия тұнбасын, анальгинді беруге болады. 

Хлоралгидратпен клизма қояды.Микробтарға қарсы уротропин, стрептоцитер 

жақсы әсер етеді.Жан-жақты әсер ететін 

антибиотиктер:оксациллин,ампицилин,олететрин қолданылады. 

Өттің өтуін жақсарту үшін: оксафенамид,аллахол,жүгерінің, кейбір гүлді 

өсімдіктердің тұнбаларын береді. 
 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Жануарлар ішкі аурулары 1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, 

Н.А.Заманбеков. Алматы: Нур-Принт, 2015.- 386 б. 

2.  Ермаханов, Ә.Н. Ветеринариялық диагностика және рентгенология:  

Ә.Н. Ермаханов; Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті.- Алматы: Нур-Принт, 2007.- 

428 б. 

3 Қожанов, К.Н. Малдың ішкі жұқпалы емес ауруларының практикумы  

 оқу құралы / К.Н. Қожанов; ҚР Білім және ғылым м-трлігі; Шәкәрім атын. Семей 

мем. ун-ті.- Алматы: Семей-Печать, 2006.- 145 б. 
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ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

 Сабақтың тақырыбы: Малдардың ас қорыту жүйесінің мүшелерін 

зерттеу. 

Модуль/ пән атауы: : Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Зертханалық тәжріибе №3 

2.Мақсаттар, міндеттер : Малдардың ас қорыту жүйесінің мүшелерін зерттеу туралы жалпы 

түсінік беру және мал ауруларын  анықтау, кәзіргі заманымыздың озық әдіс – тәсілдерін 

қолдану, малдың күй жағдайын,тауру барысын, өрбуін және оның алдын алу болдырмау 

мәселелерін  жете зертеп дамыту. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

 

1. Малдардың ас қорыту жүйесінің мүшелерін зерттеу.   

2.Малдың тәбетін анықтау. Күйісінің жиілігін анықтау.  

3.Ішкі мүшелерді аускультация, перкуссия әдістерімен зерттеу. 

4.Ауру малға диагноз қою. Ауру малдарды емдеу.  

5.Ауру тарихын толтыру. 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  
қысқыштар,бұраулар, арқандар, станоктар. 
Тексеру құралдары- ақ жаймалар, термометрлер, фонендоскоптар, плессиметрлер, 

перкуссиялық балғашалар, штапельдер,ауыз кергіштер, карточкалар, түрлі-түсті кестелер 

анықтамалық әдебиеттер: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Малдардың ас қорыту жүйесінің мүшелерін зерттеу. 

Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, 

Н.А.Заманбеков [ж.т.б.]; ҚР білім және ғылым м-трлігі.- 2-бас., стероетип.- Алматы: Нур-

Принт, 2015.- 386 

 

 

 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 
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9-дәріс 

Зертханалық тәжріибек сабақ  №3 

Тақырыбы: Малдардың ас қорыту жүйесінің мүшелерін зерттеу. 

Малдың тәбетін анықтау.Күйістің жиілігін анықтау. 

- Сабақтың мақсаты: Малдардың ас қорыту жүйесінің мүшелерін зерттеу.Малдың 

тәбетін анықтау.Күйістің жиілігін анықтауды үйрену. 
оқу-көрнекілік құралдар: оқулықтар 
Бекіту құралдары – қысқыштар,бұраулар, арқандар, станоктар 
Тексеру құралдары- ақ жаймалар, термометрлер, фонендоскоптар, плессиметрлер, перкуссиялық 
балғашалар, жұрнал 

- Асқорыту аппаратын клиникалық тексеру жануардың азық пен суды 

қабылдауын бақылаудан басталады. Жануарларға әртүрлі қатаң азық түрлерін 

және су беру. Жануардың азықтануын және су ішуін тексергенде, оның тәбетіне, 

анорекцияның бар-жоқтығына, булимия, арекция, парорекцияның бар-

жоқтығына, азықты және суды қабылдау әдісінің бұзылуына, шайнауына, 

жұтуына, күйіс қайыруына, кекіруіне және бұлардың бұзылуына назар аудару 

керек.  

1. Құрсақ қуысы мүшелерін тексеру 

2. Мес қарынды тексеру  

Сол жақ аштық қуыспен сол жақ мықынды қарау кезінде іштің көлемі мен 

пішінінің өзгерісіне көңіл аударады. Мес қарынды сипалау арқылы оның 

сезімталдығын анықтайды. Мес қарынның 2 минут ішіндегі жиырылуын 

санайды. Нұқу арқылы сау жануардың сол аштық қуыстың аймағында 

тимпаниялық дыбыстың бар-жоғына және оның өзгерісіне назар аударады. 

Тыңдау арқылы мес қарынның жиырылуымен сәйкес келетін тұйық шулардың 

күшін, жиілігін және ұзақтығын анықтайды. 

2. Тақия қарынды тексеру  

Ірі қара малдың тақия қарынының негізгі ауруы-травматикалық радикулит. Оны 

анықтау үшін келесі әдістер қолданылады: 

а) төс сүйектің семсер тәрізді өсіндісі аймағына қысым түсіру арқылы;  

б) шоқтық аймағының терісін қатпар қылып бір орынға жинау арқылы; 

в) көкірек қуысының бүйір бетін басу арқылы;  

г) диафрагманың беку сызығы бойымен нұқу арқылы; 

д) жануарды еңіске түсіріп жүргізу арқылы;  

е) пилокартин және т.б. заттарды тері астына егу арқылы. 

3. Кітапша қарынды тексеру  

Сипалау, нұқу, тыңдау әдістері қолданады. Сипалау кезінде кітапша аймағын 

жұдырықпен басу арқылы ауырсынуды анықтайды. Ауырсынғанда жануар 

қыңсылайды, мөңірейді, қашуға ұмтылады. 

Нұқу кезінде сау жануарларда топастау немесе топас дыбыстың бар-жоғын және 

кітапша бітеліп қалған жағдайда ауырсынуын анықтайды. Кітапшаны тыңдау 

арқылы сау малдарда сықырлаған дыбыстың бар-жоғын және ол дыбыстың 



ФЕАК 02-05.02 Издание первое.Поурочный план 

кітапша бітеліп қалғанда жоғалуын анықтайды.  

4. Ұлтабарды тексеру  

Сипалау кезінде ұлтабар қабынуы, жара, улану және т.б. ауруларда 

ауырсынудың бар – жоғын анықтайды. 

Күйіс қайыру- күрделі рефлекторлы физиологиялық акт, тек қана күйіс 

қайыратын малға, соның ішінде сиырға тән. Күйіс қайыру дегеніміз мал ңрң 

азықты жылдам қабылдап, мес қарынға түсіргеннен кейін олардын жібіп, 

жұмсаруынан соң, кері ұсақтап жақсылап шайнайтын биологиялық процесс.  

Малда тәулігіне 6-8 күйіс қайыру мерзімі болады, әр мерзімінің ұзақтығы 40-50 

минут. 

Малдың күйіс қайыру процесін зертеу үшін, мал азықтанғаннан кейін қанша 

уақыт өткен соң күйсейді, тәулігіне неше рет күйіс қайырады, күйістің 

ұзақтығына және оның азықты қаншалықты шайнап жұтуына мән береді. Деңі 

сау малда күйіс қайыру азықты қабылдаған соң 20-30 минуттен кейін болады.  

 Күйіс қайыру процесінің бұзылу түрлері. 

соң 20-30 минуттен кейін болады. 

 Баяу күйіс қайыру – сау малдың күйіс қайыру мерзіміне қарағанда сәл 

баяу болады, күйіс қайыру азық қабылдағаннан кейін кешірек келеді; 

  Сирек күйіс қайыру -тәулік бойына 1-2-3-ке дейін күйіс қайыру санының 

азайып кетуі; 

 Қысқа күйіс қайыру -дегеніміз әрбір күйіс қайыру мерзімінің 30 минутқа 

дейін қысқару;  

 Әлсіз күйіс қайыру -малдың күйіс қайыру қимылының бәсендеуінен оның 

азықты ұнатпай жәй және үзліс жасап шайнауы;  

 Ауырсына күйіс қайыру- малда мазасыздану ыңырсу құблыстарымен 

өтеді.  

 Кекіру- мұндай физиологиялық акт тек қана күйіс қайыратын малға тән, 

бұл мес қарынға жиналған газдарды ауыз арқылы сыртқа шығару 

құбылысы.Газдарды сыртқа шығару кезінде, әр түрлі дыбыстар пайда 

болады, қабылдаған азықтың құрамына байланысты олардың өзіне тән 

иістері болады.  

Кекірудің бұзылуы және оның түрлері 

сирек және әлсіз кекіру- малдың ұлтабаралды қарындарының жиырылу 

қызыметінің нашарлауынан болған ауруларда және өңештің тарылуынан 

болады.  

Қатты және жиі кекіру-кезеңінің бұзылуы бұл мес қарында газдардың көптеп 

пайда болуын көрсетеді. Ал мүлдем кекіру болмай қалуы негізінен өңеш бітеліп 

қалған немесе мес қарынның жұмыршақ қарынға өтер тесігі бітеліп қалған 

уақытта болады,соның салдарынан мес қарынның шектен тыс кебуі туындайды.  
 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Жануарлар ішкі аурулары 1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, 

Н.А.Заманбеков. Алматы: Нур-Принт, 2015.- 386 б. 

2.  Ермаханов, Ә.Н. Ветеринариялық диагностика және рентгенология:  

http://kzref.org/5v120100-veterinariyali-medicina-mamandifina-arnalfan.html
http://kzref.org/moduledik-oitu-tehnologiyasi-balalarfa-jeildik-jasap-oushi-men.html
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Ә.Н. Ермаханов; Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті.- Алматы: Нур-Принт, 2007.- 

428 б. 

3 Қожанов, К.Н. Малдың ішкі жұқпалы емес ауруларының практикумы  

 оқу құралы / К.Н. Қожанов; ҚР Білім және ғылым м-трлігі; Шәкәрім атын. Семей 

мем. ун-ті.- Алматы: Семей-Печать, 2006.- 145 б. 
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ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

 Сабақтың тақырыбы: Бүйрек және несеп бөлу жүйесінің  аурулары 

 

Модуль/ пән атауы: : Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі:Аралас сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер : Бүйрек және несеп бөлу жүйесінің  аурулары  туралы жалпы түсінік 

беру және мал ауруларын  анықтау, кәзіргі заманымыздың озық әдіс – тәсілдерін қолдану, 

малдың күй жағдайын,тауру барысын, өрбуін және оның алдын алу болдырмау мәселелерін  

жете зертеп дамыту. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Зір шығару ағзаларының анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктері 

2. Зәр шығару ағзаларының ауруларының жіктелуі және олардың клиникалық белгілерінің 

жиынтықтары-синдромдары 

3. Бүйректердің аурулары. Олардың жіті қабынуы 

4. Қуықтың қабынуы 

5. Зәр шығару жолдарында тастың түзілуінен болатын ауру 

6. Ірі қара малының созылмалы гематурия ауруы 

7. Қуықтың шала және толық салдануы 

 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

қысқыштар,бұраулар, арқандар, станоктар. 
Тексеру құралдары- ақ жаймалар, термометрлер, фонендоскоптар, плессиметрлер, 

перкуссиялық балғашалар, штапельдер,ауыз кергіштер, карточкалар, түрлі-түсті кестелер 

анықтамалық әдебиеттер: Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, 

Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Бүйрек және несеп бөлу жүйесінің  аурулары 

Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: оқу құралы / М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, 

Н.А.Заманбеков ; ҚР білім және ғылым м-трлігі.- 2-бас., стероетип.- Алматы: Нур-Принт, 

2015.- 386 

 

 

 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 
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10-дәріс 

Тақырып: Бүйрек аурулары. 

Жіті диффузды нефрит. Nephritis acutal – жылдам дамитын бүйректің жұқпалы – 

аллергиялық бүйрек қабынуы түрінде пайда болып, түбекшелер құтысының 

тамырлардың зақымдануымен және аралық тіннің қабынуына ауысады. 

Түбектер эпителииінің дегенеративті өзгеруі айқын емес немесе қосымша түрде 

байқалады.  

Ауру барлық жануарға байқалып, әсіресе шошқа және итте, ал ірі қара мал мен 

жылқыда сирек кездеседі.  

Этнологиясы. Жіті нефрит жұқпалы аурулармен ауырған соң пайда болуы 

мүмкін. (сақау, аусыл, стрептококкты инфекция, жылқының инфекциялық 

анемиясы, кантогиозды плевритте, лептоспироз, сондай-ақ улануда, суық тию, 

жарақат т.б)  

Негізінен суық тию басты себеп болып табылады. Бүйректің қанмен қамтамассыз 

етілуі мен және иммунологиялық реакцияның өзгеруімен сипатталады. Сондай-

ақ бүйрек эндотелиинің тосқауылдық қызметінің бұзылуынанда болады. 

Түбекшелердің микроб және токсиндермен зақымдануы салдарынан 

туындасада, бұған – нефротоксин, зат алмасу өнімі, тітіркендіргіштер, скипидар, 

дегать, қайың жапырағы, бұзылған азықтар, минералды тыңайтқыштарды жеп 

қойса.  

Осы жоғарыдағы салдарға қарағанда жіті нефритті полиэтиологиялық 

аллергиялық ауруларға жатқызады.  

Патогенез. Жануардың жіті нефриті өте күрделі, аз зерттелген.  

Дамуы. Эндогенді және экзогенді себептерден инфекциялық салдардан.  

Алғашқы белгісі ретінде жиі зәр бөлуге ыңғайлануы. 

Олигурия жылдам пайда болады. Кейде, анурия, несеп тұнық емес, ашық 

қызылдан қою қызылға дейін. Жоғарғы тығыздықта.  

Қан сұйылып, тығыздығы кемиді әсіресе қан сарысуында. Альбумин – глобулин 

коэффиценті өзгереді. Лимфоцитоз. Моноцитоз. Жіті нефритте – 

тромбоцитопения, гипертромбоцитоз.  

Сонымен қатар пиелитте – несепте бүйрек түбегі безінің торшалары болады.  

 

 

Тақырып:  Нефроз. 

Бүйрек түбегі эпителийнің дегенеративті өзгеруімен сипатталады. Ауру барлық 

жануарда кездесіп, әсіресе жылқы, шошқа және ет қоректілерде, итте. Себебі, 

http://melimde.com/referat-tairibi-termodinamika-afzadafi-energiya-jilu-jene-zat.html
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ауыр металдармен улануда сынап, висмут, ХОҚ (гексахлорэтан), мышьяк, 

фосфор, акрифлован, гемолитикалық анемия және гетозды. 

Өтуі.  Аурудың 3 кезеңін бөліп қарастыруға болады.  

- А) жасырын кезең-протеинурия және холестеринемия. 

- Б) ісіктік жағдай  

- В) кахексикалдық-организмнің жүдеуі, азотемия, холестеренемия және 

гипопротеинемия сақталады.  

Нифроз кейде перитонитпен, плеврит және бронхопневмания зақымданады. 

Ауыр улану жағдайында интоксикациялық өлу, негізінен анурия және уремия 

кұбылыстарында кенеттен өлу болады. Жеңіл түрінде ауру 2-3аптаға созылады. 

 

Диагноз. Анамнез негізінде, несеп және қанды зерттеу нәтиделері арқылы. 

Нифрозға тән белгінің бірі – жоғары тұрақты протеинурия қандағы холестерин 

жоғары болған жағдайда. Ал,      амеилоидозды нақтылау үшін асперациялық 

функция немесе бауырға, лимфа түйініне, көк бауырға, сүйек кемігіне пунктатты 

бояу арқылы жасайды.  

Дифференциялды диагноз. Созылмалы нефриттен, нефросклероздан ажырату 

керек. 

Созылмалы нефрит  

Өтуі. -  Созылмалы нефрит бәрнеше жылға созылып, аурудың барысы кейде 

жақсарып немесе нашарлап тұрады. Егер бүйрек семитин болса, сауығу мүмкін 

емес.  

Балау. Анамнез деректерінің негіздемесіне сүйенеді, аурудың белгілері және 

несепті зерттеу нәтижелеріне сүйенеді.  

Созылмалы нефритте – ісік пайда болады, гипертоникалық, упемиялық және 

анемиялық синром пайда болады. 

Дифферециялы диагноз. Аурудың жіті түріне ажырату, пиелонефрит, 

нефросклероздан.  

Нефрозда гематурия болмайды, қан қысымы жоғарылайды. Бүйректің семуі 

полиуриямен сипатталады, несеп тығыздығы өте төмен болады, пиелонефритпен 

ауырған малда несеп жолында ұзаққа созылған қабыну үрдісі дамиды. 

Болжам. Көбіне жағымсыз, ауыр уремиялық жағдайда жануар өліп кетеді, бұл 

екіншілік инфекциялық жүрек жеткіліксіздігі пайда болады. Бүйрек 
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жеткіліксіздігінде рациондағы белоктық және натрий хлорын қалыпты болу 

керек.  

 

 

 Тақырып: Пиелонефрит 

Себебі - Іріңді ошақтан жұқпалы қоздырғыштың гематогенді таралуынан, 

сондай-ақ лимфагенді жолмен де шектен келіп түсуі мүмкін.  

Сиырларда пиелонефрит буаздықтың соңғы айларында, әсіресе туған соң пайда 

болады. Мысалы, эндометрит, вагинит, шу түспеуі кезінде. 

Өтуі. Жіті түрінде шошқа 1-2 күн, сиыр 2-3аптада өлиммен аяқталады немесе 

созылмалы нефритке ауысады. Айлап созылып, көбінесе нефросклероз дамиды.  

Диагноз. Несепті зерттеу нәтижелері, несепте белок пайда болады, лейкоцит, 

бүйрек эпителийі торшалары болады, бактериурия.  

Дифференциялды диагноз. Созылмалы нефритпен, уроцистит, пиелит, бұл 

ауруларда несеп түссе бұлыңғыр болады және ұзаққа созылады.  

 
 

Негізгі әдебиеттер  

1. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностикасы. оқу құрал – Алматы, 

2015. / 

 М.А. Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. 

2. Малдәрігерлік тәжірибеде ауруларды анықтау және емдеу техникалары / 

 Қожанов, К.Н. – 2013  

3. Терапевтикалық техника малдәрігерлік тәжірибеде / Қожанов, К.Н. – 2006  

 

Қосымша әдебиеттер 

1. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных. // А.М. 

Смирнов, П.Я. Конопелько, Р.П. Пушкарев, В.С. Постников, Н.А.  

2. Лабораторные исследования в ветеринарии/Под редакцией В.Я. Антонова и 

П.Н. Блинов.- М.: Колос,  

3. «Ветеринариялық медицина» мамандығына арналған  «Жануарлардың ішкі 

ауруларын клиникалық балаумен»  

 

Тақырып: Несеп бөлу мүшелерінің аурулары 
Несеп бөлу органдарының ауруы туралы келесі симптомдар мен синдромдар куәландырады  

Несеп бөлу орнагдардағы ауырсыну синдромы – суық жерде жатқысы келеді, белік 

майыстырады, жие несеп шығарады (поллакиурия), несеп шығарғанда ауырсыну (дизурия), 

саусақтармен бел мускулатурасын басқан кезде ауырсыну, аяқтардың өтетін парезы, 

ісінулер; › нефротикалық синдром – ісінулер, протеинурия (несеппен ақуыз бӛлінуі), 

гипопротеинемия (толық құнды ақуыздық азықтандырған кезде қан құрамында ақуыздың 

төмендеуі);  

уремиялық синдром – апатия, анорексия, құсу, рецидивирлейтін іш өтулер, несеп ісі ауыздан, 

қанда мочевина мен креатин концентрациясының жоғарлауы, анурия , анемия;  

 остеоренальды синдром – сүйектердің деформациясы және остеопороз, остеодистрофия, 

гипокальциемия;  

 бүйректік эклампсия синдромы – тоникалық –клоникалық тырыспалар, нефротикалық 

синдром. Ауруды алдын алу мақсатымен алғашқы ауруларды уақытында емдеу керек.   
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- Нефрит  

Көбіне бүйрек түйнектерінің, аз дәрежеде каналшықтары мен интерстициалдық ұлпасын 

зақымдау түрінде өтетін иммундық қабыну сипатындағы ауру.   

Ауру суыну, стресс, организмге токсиндер түсуі салдарынан дамиды. Жылдам жабығу, 

шаршау, бүйректер маңындағы ауырсынулар білінеді. Несеп құрамында эритроциттер 

болуына орай ол қызыл реңденеді - гематурия.  

Несепте ақуыз, кейде – қант пайда болады. Жылы құрғақ ғимарат қажет етіледі. Жедел 

нефритте 1...2 тәулік аралығында аштық диетасы қажет етіледі. Сосын рационға С, А және В 

тобы витаминдерімен байытылған диеталық азықтар енгізіледі, айқын домбығулар кезінде 

ондағы ас тұзы мен су мӛлшері шектеледі. Көбіне жедел нефрит басталуы инфекцияға 

байланысты болуына орай бірінші 10.. 15 тәулікте антибиотиктер, сульфаниламидтер немесе 

қиылыстырылған препараттар, нитрофурандар беріледі, тек нефротикалық препараттарды 

қоспаған жөн (тетрациклин, неомицин).   

Цистит Қуықтың кілегейлі қабатының қабынуы.  

Көбіне уретра қабынуымен қиылыса білінеді (цистоуретрит). Уретра мен қуыққа жыныс 

органдарынан немесе бүйректерден инфекцияның енуі. Аталықтарда цистит көбіне ұрық алу 

ережелері бұзылғанда жиі орын алады; инфекция катетер арқылы енгізілуі ықтимал. 

Трихомонадалық уретрит те себепші фактор бола алады. Вирустық, хламидиозды немесе 

кандидозды уретриттерді айырады. Сонымен қатар, суыну да оның дамуына ықпал ететін 

фактор бола алады.  Жедел циститте (уроциститте) тәбеттің төмендеуі, күйзеліс, дене 

температурасының жоғарылауы, негізгі ауру белгілері байқалады. Жоғары температура 

патологиялық үдеріске бүйректердің шалдыққандығының белгісі саналады. өзіндік белгі 

ретінде жиі әрі ауырсынып несеп бөлуді атауға болады. Жануарлар мазасызданады, 

ыңырсиды. Қуық ауырсынатын күйде болады, несеп лайлы консистенцияда болады ірің, кейде 

тіпті қан аралас болады, рН сілтілі. Жедел циститте (уроциститте) ем диурезді жоғарылатуға, 

микрофлора дамуын жаншуға, инфекция ошағын жоюға бағытталады. Диурездің күшейуіне 

көп мөлшерде су берілуі мен диуретикалық заттар ықпал етеді – аюқұлақ шөбі, дала қышасы, 

фуросемид т.б. Антимикробтық дәрілерден ішіне нитрофуран препараттары тағайындалады 

(фурадонин -  4 мг/кг  тәулігіне 2...3 рет; фуразолин - 3...5 мг/кг тәулігіне 2...3 рет), және т.б. 

Статистикалық мәліметтерге қарағанда, клиникалық белгілері бойынша ішкі жұқпалы 

аурулар ішінде 7-95%. Бірақ ветеринариялық санитарлық экспертиза жұмысына қарағанда 

жиі кездесетіні айтылады.  

Аурудың дамуына малды дұрыс азықтандырмау, сондай – ақ күйзеліс факторлары, «стресс» 

факторлары организмнің резистенттілігін төмендетіп, шартты – патогенді микрофлораның 

пайда болуына әкеп соқтырады және олардан бөлінген токсиндер аллергия, аутоиммундық 

процесстердің пайда болуына, қабыну процесіне және дистрофиялық құбылысқа әкеліп 

соқтырады.  

Зат алмасу процестерінің бұзылуы, су электролитті алмасуының пайдаболуынан несеп 

тастарының пайда болуын тудырады. Осы себептерден уытты алмасу өнімдерінің 

организмнен шығарылуынашарлайды, уремия пайда болады, ісік пайда болып және басқадай 

симптомдар пайда болады, уремиялық синдромдар байқалады.  

Несептік синдром – несеп мөлшері, түсі, тығыздығы, белок өзгеруімен сипатталады. Несеп 

бөлінуі төмендейді, олигурия , жітң нефрит, нефроз, лихорадты жағдай, жүрек қызметі 

нашарлайды.  

Несеп бөлінудің тоқталуы. Анурия – ауыр нефритте, сондай-ақ несеп ағардың бітелуімен 

немесе қуық мойнының спазмасымен сипатталады.  

Полиурия – жеңіл түрдегі созылмалы нефрит, нефросклероз байқалды.  

Ісікті синдром – ісік синдромы бүйрек зақымдануының әсіресе нефроз, нефритте байқалады. 

Бүйрек зақымдануындағы ісіктің жүрек ауруындағы ісіктен айырмашылығында өзіндік 

ерекшелітерімен сипатталады. Мысалы, олар жылдам аяқ астынан пайда болады. Алдымен 

бас аумағындағы және қабақта болады. Ісіктер – сулы, жұмсақ, қамыр тіріздес болады. Ми 
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ісігінде эклампсиялық құлау пайда болады. Ал асқазан-ішек жолы ісінгенде – іш өту пайда 

болады, ентігу, көбікті түкірік.  

Ісіктің пайда болуына 3 жағдай әсер етеді.  

А) бүйрек қызметінің бұзылуында су және натрий хлоридінің бөлінуі бөгеледі.  

Б) капиллярлар шамадан тыс өткізгіштікке ие болып, қызметі бұзылады.  

В) бүйрек тінінің суды ұстау және бекіту функциясы бұзылады.  

Буйрек аурулары кезінде ісіктің пайда болу себептері.  

 

Бүйрек жетіспеушілігінен соңғы стадияда нефрит пен нефросклероздың дамуы.  

 

Жіті нефритте капиллярлардың зақымдануы.  

 

Нефроздың ауыр түрінде  

Журек-қан тамыр синдромы. Артериальды қысым артады. Сол жақ қарынша гипертрофиясы 

пайда болады, екінші сазды аорталық және тамыр соғуы күшті екені байқалады.  

Жіті нефрит және нефросклероз- гипертензия, тұрақты гипертония тән.  

Нефрозда – бүйрекке қан келу бұзылмайды,иқан қысымы көтерілмейді, кейде төмендиді.  

Уремиялық синдром- біршама клиникалық белгілермен сипатталған.  

Кардинальды симптом ретінде – жалпы әлсіздік, ұйқы басу, тәбетә жоғалады, стоматит 

дамиды, гастроэнтерит, қыжыну, денесінен несеп иісі шығып тұрады.  

Төлдерге – жіті нефритте ісікпен бірге – уремиялық эклампсия дамиды, дірілдеп, қалшылдап 

құлайды. Соңына қарай – құсу, рефлекстің сезімталдығының жоғарылауы.  

Бүйрек аурулары.  

Жіті диффузды нефрит. Nephritis acutal – жылдам дамитын бүйректің жұқпалы – 

аллергиялық бүйрек қабынуы түрінде пайда болып, түбекшелер құтысының тамырлардың 

зақымдануымен және аралық тіннің қабынуына ауысады. Түбектер эпителииінің 

дегенеративті өзгеруі айқын емес немесе қосымша түрде байқалады.  

Ауру барлық жануарға байқалып, әсіресе шошқа және итте, ал ірі қара мал мен жылқыда 

сирек кездеседі.  

Этнологиясы. Жіті нефрит жұқпалы аурулармен ауырған соң пайда болуы мүмкін. (сақау, 

аусыл, стрептококкты инфекция, жылқының инфекциялық анемиясы, кантогиозды 

плевритте, лептоспироз, сондай-ақ улануда, суық тию, жарақат т.б)  

Негізінен суық тию басты себеп болып табылады. Бүйректің қанмен қамтамассыз етілуі мен 

және иммунологиялық реакцияның өзгеруімен сипатталады. Сондай-ақ бүйрек эндотелиинің 

тосқауылдық қызметінің бұзылуынанда болады. Түбекшелердің микроб және токсиндермен 

зақымдануы салдарынан туындасада, бұған – нефротоксин, зат алмасу өнімі, 

тітіркендіргіштер, скипидар, дегать, қайың жапырағы, бұзылған азықтар, минералды 

тыңайтқыштарды жеп қойса.  

Осы жоғарыдағы салдарға қарағанда жіті нефритті полиэтиологиялық аллергиялық 

ауруларға жатқызады.  

Патогенез. Жануардың жіті нефриті өте күрделі, аз зерттелген.  

Дамуы. Эндогенді және экзогенді себептерден инфекциялық салдардан.  

Алғашқы белгісі ретінде жиі зәр бөлуге ыңғайлануы. 

Олигурия жылдам пайда болады. Кейде, анурия, несеп тұнық емес, ашық қызылдан қою 

қызылға дейін. Жоғарғы тығыздықта.  

Қан сұйылып, тығыздығы кемидіғ әсіресе қан сарысуында. Альбумин – глобулин 

коэффиценті өзгереді. Лимфоцитоз. Моноцитоз. Жіті нефритте – тромбоцитопения, 

гипертромбоцитоз.  

Сонымен қатар пиелитте – несепте бүйрек түбегі безінің торшалары болады.  

Нефроз. Бүйрек түбегі эпителийнің дегенеративті өзгеруімен сипатталады. Ауру барлық 

жануарда кездесіп, әсіресе жылқы, шошқа және ет қоректілерде, итте. Себебі, ауыр 
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металдармен улануда сынап, висмут, ХОҚ (гексахлорэтан), мышьяк, фосфор, акрифлован, 

гемолитикалық анемия және гетозды. 

Өтуі. Аурудың 3 кезеңін бөліп қарастыруға болады.  

А) жасырын кезең-протеинурия және холестеринемия. 

Б) ісіктік жағдай  

В) кахексикалдық-организмнің жүдеуі, азотемия, холестеренемия және гипопротеинемия 

сақталады. Нифроз кейде перитонитпен, плеврит және бронхопневмания зақымданады. Ауыр 

улану жағдайында интоксикациялық өлу, негізінен анурия және уремия кқбылыстарында 

кенеттен өлу болады. Жеңіл түрінде ауру 2-3аптаға созылады. 

Диагноз. Анамнез негізінде, несеп және қанды зерттеу нәтиделері арқылы. Нифрозға тән 

белгінің бірі – жоғары тұрақты протеинурия қандағы холестерин жоғары болған жағдайда. 

Ал, амеилоидозды нақтылау үшін асперациялық функция немесе бауырға, лимфа түйініне, 

көк бауырға, сүйек кемігіне пунктатты бояу арқылы жасайды.  

Дифференциялды диагноз. Созылмалы нефриттен, нефросклероздан ажырату керек. 

Созылмалы нефрит  

Өтуі. Созылмалы нефрит бәрнеше жылға созылып, аурудың барысы кейде жақсарып немесе 

нашарлап тұрады. Егер бүйрек семитин болса, сауығу мүмкін емес.  

Балау. Анамнез деректерінің негіздемесіне сүйенеді, аурудың белгілері және несепті зерттеу 

нәтижелеріне сүйенеді.  

Созылмалы нефритте – ісік пайда болады, гипертоникалық, упемиялық және анемиялық 

синром пайда болады. 

Дифферециялы диагноз. Аурудың жіті түріне ажырату, пиелонефрит, нефросклероздан.  

Нефрозда гематурия болмайды, қан қысымы жоғарылайды. Бүйректің семуі полиуриямен 

сипатталады, несеп тығыздығы өте төмен болады, пиелонефритпен ауырған малда несеп 

жолында ұзаққа созылған қабыну үрдісі дамиды. 

Болжам. Көбіне жағымсыз, ауыр уремиялық жағдайда жануар өліп кетеді, бұл екіншілік 

инфекциялық жүрек жеткіліксіздігі пайда болады. Бүйрек жеткіліксіздігінде рациондағы 

белоктық және натрий хлорын қалыпты болу керек.  

Пиелонефрит 

Себебі. Іріңді ошақтан жұқпалы қоздырғыштың гематогенді таралуынан, сондай-ақ 

лимфагенді жолмен де шектен келіп түсуі мүмкін.  

Сиырларда пиелонефрит буаздықтың соңғы айларында, әсіресе туған соң пайда болады. 

Мысалы, эндометрит, вагинит, шу түспеуі кезінде. 

Өтуі. Жіті түрінде шошқа 1-2 күн, сиыр 2-3аптада өлиммен аяқталады немесе созылмалы 

нефритке ауысады. Айлап созылып, көбінесе нефросклероз дамиды.  

Диагноз. Несепті зерттеу нәтижелері, несепте белок пайда болады, лейкоцит, бүйрек 

эпителийі торшалары болады, бактериурия.  

Дифференциялды диагноз. Созылмалы нефритпен, уроцистит, пиелит, бұл ауруларда несеп 

түссе бұлыңғыр болады және ұзаққа созылады.  

 

Бақылау сұрақтары:  

Зәршығару жүйесінің аурулары.  

Бүйрек аурулары  

Жыныс мүшелерінің аурулары  

Пиелонефрит Созылмалы нефрит  

Буйрек аурулары кезінде ісіктің пайда болу себептері.  

Бүйрек жетіспеушілігінен соңғы стадияда нефрит пен нефросклероздың дамуы.  

Жіті нефритте капиллярлардың зақымдануы.  

Нефроздың ауыр түрінде  

Дифференциялды диагноз.  
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ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Қан  жүйесінің аурулары 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас  сабақ 
2.Мақсаттар, міндеттер: Білім алушыларға  қан  жүйесінің аурулары туралы жалпы түсінік беру және 
ауру малды нәтижелі емдеп, ойдағыдай сақтандыру үшін ауруды белгіленген нақтылы жоспар 
арқылы,жүйелі түрде,егжей –тегжейіне жете зертеу. 
2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Жүрек - қан тамыр жүйесі ауруларына сипаттама 

2. Жүрек- қан тамыр жүйесі ауруларының негізгі синдромдары 

3. Анемия түрлері, себептері диагностикасы және емдеу тәртібі 

4. Анемия клиник белгілері және сақтандыру 

5. Геморрагиялық диатездер 

 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР 

білім және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма:   Қан  жүйесінің аурулары  

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  

 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
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11- Дәріс 

Тақырып: Жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары. 

 

Жүрек пен қан тамырлар жүйесі – мал организміндегі ең басты жүйенің бірі. 

Оның негізгі қызметі – ағзалар мен ұлпаларды оттегімен, сумен және түрлі 

нәрлі заттармен қамтамасыз еткізіп, зат алмасуынан қалған керексіз заттарды 

денеден шығару. 

Малда жүрек пен қантамырлар аурулары көбінесе індетті немесе түрлі жұқпалы 

емес аурулардың асқынуынан болады. Кейде, негізгі ауруды жойғаннан кейін 

малдың шығынға ұшырауына жүрек пен қан тамырларының қайтадан орнына 

келмейтіндей болып өзгеруі себепкер болады. Бұл аурулар арнайы 

бағыттандырылған шаруашылықтар мен өнеркәсіптік кешендерде жиі кездесіп 

тұрады. Осы бағыттағы өндіріс барысында кездесіп тұратын себептер (малдың 

тығыз орналасуы, үздіксіз жұмыс істеп тұрған тетіктердің шуылдары, т.т.) 

малды ылғи үрейлендіріп, жүйкелерін қажытып, жүрек пен қан тамырлар 

жүйесінің қызметтерін бұзуларына әсер етуі. 

Жүрек пен қан тамырлары қызметінің бәсеңдеуі көбінесе жүрек етінің 

жиырылу қабілетінің әлсіреуінен болады. Тыныс алу және басқа да жүйелер 

мен ағзалардың аурулары әр түрлі дәрежеде жүрек пен қан тамырлары 

қызметтерінің бәсеңдеуіне себепші болады. 

Жүрек пен қан тамырлары қызметінің бәсеңдеуі мынадай негізгі белгілермен 

көзге түседі: жүрек соғуының ырғағы бұзылады, ентігеді, көгереді және ісінеді. 

Ырғақтың бұзылуына қатынасты белгілер мыналар: жүректің тез соғуы, 

шоқырақ ырғағы, эмбокардия (жүрек соғысының, дыбысының күші мен 

құбылысының біркелкіленуі), қосымша жиырылуы, біркелкі емес аритмия 

(ырғақсыздық), териовентрикулярлық (жүрек құлақтары мен қарыншаларының 

арасындағы) бөгелістер, жүрек құлақшалары, мен қарыншаларындағы Гис 

тармақтары мен жүректің Пуркинье талшықтарындағы бөгеттемелер. 

Өкпелерде қан іркілдегендіктен әдеттегіден көбірек жиналған көмір қышқылы 

мен басқа да зат алмасуының қалдықтары сопақша мидағы тыныс алу процесін 

реттейтін орталығын қаттырақ қоздырып ентіктіреді. Қатты ауырғанда 

Куссмаульдің үлкен биотов және Кейн-Стокс тыныстары пайда болады. 

Сонан соң дерттің ауыр өтуінің дәлелі ретінде дене көгілдір тартып, жүректің 

соғу ырғағы бұзылады. Дене көгілдір тартқанда тері мен кілегей қабықтары да 

көгереді. Дененің көгеруі қанда қалпына қайта келген гемоглобиннің көбеюінен 

болады. Бұл гемоглобиннің алқызыл тартқан оксигемоглобиннен (оттегіленген 

гемоглобиннен) айырмашылығы – қара-қызыл, көк болып келеді. Қалпына 

қайта келген гемоглобиннің қанда көбеюіне, қан айналымының бәсеңдеуі 

салдарынан өкпелерде, оның нашар оттегіленуі мен ұлпалардың, оттегіні 

(жетіспегендіктен) әдеттегіден көбірек және тезірек пайдалануды әкеліп 

соқтырады. 

Дененің көгілдір тартылуымен қатар не біраз кешеуілдетіп барып организмде 

шектелінген немесе жалпы ісік пайда болады. Дененің ісінуі жүрек пен қан 

тамырлары қызметінің нашарлауының қатерлі белгілері болып есептеледі. 

Жүрек қызметінің нашарлауынан болатын ісіктің негізгі себептері қанның көк 
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тамырлар мен капиллярдағы (майда тамырлар) іркілісінен қысымы көтеріліп, 

тамырлардың қабырғаларын көріп, түтікшелерін қаттырақ ашып, қан 

сұйығының сыртқа шығуынан болады. Жүрек ақаауларынан болатын ісік, 

сарысудың ет пен терінің арасында жиналуынан, әдетте дененің төменгі 

(астыңғы) бөлігінде орналасады. Сарысу сірі қабық қуыстарында да жиналуы 

мүмкін. Жүрек ақауларынан болатын ісіктің басқа текті ісіктерден 

айырмашылығы, ол тығызырақ қамыр тәріздес (саусақпен басқанда із қалады), 

ісікті басса – ауырады, бірақ малдың қызуы көтерілмейді. 

Жүрек пен қан тамырлар жүйесі ауруларының бөлінуі 

Малдың жүрек пен қан тамырлары жүйесінің ауруларын жіктеуде бірнеше 

ұсыныстар бар. Солардың ішіндегі көңілге қонары Г.В.Домрачевтің ұсынғаны.  

Бұл ұсыныс бойынша жүйенің аурулары 4 топқа бөлінеді: 

1. Жүрек қабының (сыртқы);  

2. жүрек етінің;  

3. жүректің ішкі қабының;  

4. қан тамырларының аурулары.  

Жүрек қабы ауруларының өзін екіге бөледі: жүрек қабының қабынуы 

(перикардиты) және шеменденуі (гидроперикард). 

Жүрек етінің аурулары да осы принципке негізделіп бөлінеді – жүрек етінің 

қабынуы (миокард) және зат алмасуларының бұзылуы (миокардоз). Бұл топтан 

ерекшелеу бөлінетін аурулар – жүрек бұлшық етінің фиброзданып өзгеруі 

(миокардиофиброз) және склерозы (микардиосклероз). Бұл, кобінесе, 

миокардит пен миокардоздың салдарынан пайда болатын басалкы түрінде де 

дамитын дерттер. Жүректің ішкі қабының аурулары, әдетте қабынудан 

(эндокардит) басталып, содан соң азғындай (дегенерация) бастайды. Оған бірте-

бітре жүректің қақпақшалары (клапан) қосыла бастаса, онда жүрек ақауларына 

әкеліп соғады. 

Малдарда қан тамырлары ауруларының тобынан жиі кездесетіндері – артерия 

қабырғаларының әктеніп қалыңдануы-беріштенуі (артериосклероз) және тамыр 

түтігінің қан ұюынан бекітілуі (тромбоз). Кешеңдерде мал арасында жүйке 

қажуының (невроз) асқынуынан қан қысымы көтеріліп (гипертония) тұрады. 

Жүрек қабыну аурулары 

Жүрек қабының қабынуы (Pericarditis – перикардит). Қабыну жарақаттан (P. 

Traumatica) не басқа себептерден болуы мүмкін. Өтуі бойынша: жіті және 

созылмалы  түрде пайда болуы және өту уақытына байланысты басалқы немесе 

қосалқы; таралуы бойынша шектелінген және кіріккен ; жалқықтың түрлеріне 

байланысты – ұйымалы, белок талшықты, қанды, іріңді, шіріген болып 

бөлінеді. Жүрек қабының қабынуларының құрғақ , жалқықты немесе сарысулы  

түрлерін айырады. 

Себептері. Мал арасында өздігінен болатын перикардит негізінен сирек 

кездеседі, ал ішінара суықтан пайда болған перикардит те ұшырасады. Жиі 

кездесетіні, түрлі індет немесе жұқпалы емес аурулардың асқынғандығынан 

болатын қосалқы перикардит. Ірі қарада, кейде ұсақ малдарда тақия қарын мен 

көк еттің жарақаттануы салдарынан (травмтический ретекулит, 

ретикулоперитонит) жарақаттанған перикардит пайда болады. 
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Жарақаттанған перикардиттің пайда болуына тақия қарын арқылы жем-шөппен 

кірген істік темірлер немесе басқа заттар әсерін тигізеді. Істік темірлер 

жүректің қабын, кейде бұлшық етін, ішкі қабатын жарақаттайды. 

Жарақаттайтын заттар өзімен бірге жүрек қабынан қуысына түрлі 

микроорганизмдерді енгізеді. Жарақаттанған перикардит жаңа туған, 

жығылған, қатты күшенген малдарда кенеттен пайда болады. Жарақаттанған 

перикардиттің жиі, сирек кездесуі тақия қарын мен көк еттің жарақаттанған 

қабынуын тудыратын әсерлерге байланысты. 

Жарақаттанған перикардиттің басалқы түрде дамуы өте сирек кездеседі. Ондай 

жарақаттану кеуденің сырт, жүрек жағынан тосыннан болған соққыдан, (үшкір 

затпен түйрелуден, сынған қабырғаның әсерінен т.т.) не өңеш арқылы етілген 

әрекеттерден болады. 

Дамуы: Перикардиттің дамуы, әсіресе, жарақаттанған түрі екі кезеңде өтеді. 

Алғашында перикардит құрғақ болып басталады да, сонан соң біртіндеп 

жалқықтыққа ауысады. Құрғақ перикардитте алдымен жүрек қабының 

қабаттары қабынады, бірте-бірте оның қабаттарына белок талшықтары 

(фибрин) ұйып жиналады да оларды бұдырмақтайды. Жүрек қабының 

созылмалылығы әлсірейді. Осылар жүректің жұмысын қиындатады. Аурудың 

ары қарай даму процесінде жүрек қаптары бір-біріне жабысып, бітісіп кетеді. 

Жалқықты (эксудативный) перикардитте жүрек қабының ішіне көп болып 

сарысу жиналады, ірі малда жиналу мөл шері 20-25 литрге дейін жетеді. 

Жиналған жалқық жүрекке жан-жағынан қысым түсіріп, оның созылуын 

(диастола) әлсіретіп, қанның систолалық көлемін азайтады. Жүректің қанды 

сорып-айдау қызметтері бұзылады. Жалқық жүректі айнала қысқандықтан 

(тампонада) оның соғуын тоқтатып тастауы мүмкін. Жүрек қысылғанда көкірек 

көк етінің (диафрагма) қимылы бәсеңдейді, сол себептен өкпе мен бауырда 

венозды қан іркіледі. Осы жағдай көк тамырлар мен капиллярда қанның 

қысымы көтеріліп, іркілістен денені ісіндіреді. Көк тамырларда қанның 

қысымының көтерілуіне байланысты артериялық тамырларда қысым азайып, 

жалпы қан айналысы бәсеңдейді. Кейде жүрек қабының қабынуы жүрек етінің 

қабынуына себепші болады. 

Перикардиттің қай түрі болса да әсіресе, жарақаттан болған түрінде, қанға 

қабынулық заттардың өтуінен және жиналған жалқықтың ыдырап, шіруінен 

организм уланады, қызуы көтеріледі, қан мен зәрдің құрамдары өзгереді, біраз 

ағзалар мен жүйелердің қызметтері бұзылады. 

Жүрек пен қан тамырлар жүйесі ауруларының бөлінуі 

Өлекседегі өзгерістер: Жүрек қабының қуысында әр түрлі көлемде жалқық: 

құрғақ қабынуда – белокты талшық, сарысулы түрінде – ұйымалы, ұйымалы-

белокты талшық, қанды ірінді, шірікті түрлері жиналады. Жүрек қабы 

қалыңдайды, олар белокты талшықтармен қабатталады. Жүрек қаптарының 

қабаттары бір-бірімен жабысып, бітісіп кететін жағдайлары жиі кездеседі. 

Әктенген (беріштенген) уақытында «сауытты жүрек» көрінісі байқалады. 

Жүрек еті мен плевраның (көкіректің сірі қабығы) қабынуы жиі кездеседі. 

Жүрек етінің семуі де жиі кездесетін құбылыс. Өкпе, бауырда және басқа да 

ағзалар да ырықсыздық қан кернелуі байқалынады. Жарақаттан болған 
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қабынуда жалқық, көбінесе, іріңді не шірікті түрлерінде өтеді. Шірікті түрі 

сұйық, қоңыр не сарғыш-қоңыр түсті, өткір, сасық иісті болып келеді. Ішкі 

ағзалардың көпшілігінде қағынуға (сепсис) тән түрлі өзгерістер анықталынады. 

Жүрек қабының қуысында, жүрек қабының өзінде немесе жүрек етінде 

алдымен, таз қарынның, сонан соң жүрек қабының дерттерін тудыратын түрлі 

бөтен үшкір жарақаттаушы заттар (сымтемір, шеге, түйреуіш, ине т.б.) жиі 

кездесіп тұрады. Бөтен заттың қалдырған жолында талшықты бұдырлар, 

іріңдіктер (абсцесс), ішінде іріңі, шірігі бар көз жолдары анықталынады. Көп 

жағдайда жүрек қабы, көкіректің көк еті мен таз қарынның араларында 

тығыздалынған қосымша бұдыр дәнекер ұлпа өскені анықталынады. 

Белгілері – перикардитті тудырған себептері мен даму кезеңдеріне байланысты 

өтеді. Құрғақ перикардитте дененің қызуы көтерілуі мен тамыр соғуының 

жеделдеуі қосарланады. Бұған көбінесе, негізгі аурулар себепші болады. Ауру 

мал жабығады. Жем-шөпке тәбеті тартпайды. Ауру жылқылар жатпайды, 

сиырлар шұғыл қимылдардан қашқалақтайды, көбінесе алдыңғы аяқтарын 

алшақтатып ұстайды. Ауру асқынған сайын тамыр серпінісі бәсеңдеп, толуы 

азаяды. Жүрек түткісі күшейеді. Жүректің тұсын сипалағанда не балғашықпен 

ұрғанда ауырсынады. Жүрек соғуы дыбыстарына жүрек қаптарының үйкеліс 

шуылдары қосамжарласады. 

Жалқықты перикардитте қан айналысының бұзылуы айқынырақ білініп, 

аурудың жалпы күйі нашарлайды. Алғашқы кезде ауру малдың ылғи да дене 

қызуы көтеріледі. Жүрек қаптарының қуысына жалқықтың толуына 

байланысты оның үйкеліс шуылдары жоғалып кетеді. Жүректің соғуы жиілейді 

(ірі қараларда жүректің соғуы бір минутта 120-ға дейін жетеді, мөлшері 50-80). 

Тамыр серпінісі – бәсең, толуы нашар, кейде желісі жіп тәріздес болып, 

ырғақсыздық жиіленеді. Жүрек түткісі әлсірейді, жайылып кетеді, жоғары, 

артқа және оңға қарай ығыстырылады. Жүректің айналасындағы салыстырмалы 

және абсолютті дүңкілдері бірыңғайланып, дүңкіл көлемі ұлғайып кетеді. 

Жүрек тұсын балғашықпен тықылдатқанда ауырсынады. Жүректің соғу 

дыбыстары әлсірейді, алыстан естіліп тұрғандай күңгірттенеді. Ауру ары қарай 

дамыса (жиналған жалқықтың шіруінен қуыста газдардың болуына 

байланысты) шалпыл дыбыстар естіледі. Газдардың жиналуы перкуссия 

жасағанда жүрек тұсының жоғарғы жағынан дүңкілдің ашық (тимпанический) 

дыбыстарын шығартады. Жүрек жан-жақты қысылғандықтан венадағы қан 

жүрісі баяулайды, мойын көк тамыры қанға толғандықтан білеуленіп кетеді. 

Ауру мал мойнын созып, алдыңғы аяқтарын алшақ ұстап, шынтақтарын 

кеудесінен тысқарылатып тұрады, кейде ыңқылдайды. Жүрек пен қан тамырлар 

қызметтерінің нашарлағанын көрсететін негізгі белгілер – ентігу, көгеру, ісіну 

жүрек соғуының жиілігі мен ырғақтығының бұзылғандығы білінеді. Ісік, ірі 

қара малдардың, көбінесе, ұртында, шықшытында, алқымында орналасады. 

Ісік, қанның іркілісінен да (қан мен лимфа айналысының нашарлауынан), 

қабынудың салдарынан да болуы мүмкін. Бездері жиі шошып, көлемі ұлғаяды, 

әсіресе, жауырындарының алдындағы бездердің көлемдері қатты ұлғаяды. 

Электрокардиограммада кертештердің биіктігі күрт кішірейеді, кішірею, 

әсіресе, бірінші тармақ алынатын аяқтардан жақсы байқалады. Жүректің 
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қосымша жиырылуы және басқа да жұмыс ырғағының бұзылуы 

айқындалынады. Артерияда қан қысымы азайып, венада көтеріледі (600 мм 

бағанасына дейін, нормасы 80-130 мм). Қан ағысының жылдамдығы 

бәсеңдейді. Ядросының ығысуы регенеративті (қалпына келген) немесе 

регенеративті-дегенеративті (азғынды) түрлерінде кездесетін нейтрофильді 

(дақты) лейкоциттер көбеюі жиі кездеседі. 

Жүрек қабының қабынуы қарындардың қозғалыс күштерін әлсіретеді, 

бауырдың, өкпелердің және басқа да ағзалардың қызметін бұзады. Несепті 

тексергенде, көбінесе, белок (ағзат), альбумоздар (белок ажыратындысы) және 

индикан (белоктың шіруінен болатын қоспа) анықталынады. 

Барысы. Жарақатсыз перикардиттің өту барысы оның пайда болу себептеріне 

байланысты. Құрғақ перикардитпен ауырған малдар қысқа мерзім аралығында 

жазылып кетуі де мүмкін. Жалқықты перикардит ұзаққа созылады, ауыр өтіп, 

көбінесе өлім-жітіммен аяқталады. Жарақаттан болған перикардит малдың 

жанына қатты батып, ұзаққы созылады (бірнеше аптадан бірнеше айға дейін). 

Кей кездерде жүректің еті мен ішкі қабаты зақымданса, ауру тез өтіп, бірнеше 

тәуліктердің ішінде-ақ ауру мал өледі. Өте сирек жағдайларда жарақаттанған 

бөтен үшкір заттар жүрек қабының қуысынан кеуде қабаты арқылы сыртқа 

шығып кетіп, мал өздігінен де айығып кетуі мүмкін. 

Анықтау. Құрғақ перикардит, жүрек тұсының ауырғыштығы, үйкеліс 

шуылының пайда болуы, жүрек түрткісінің күшеюі, жүрек соғуының жиілеуі 

және басқа да тән белгілері арқылы анықталады. Жалқықты перикардит жүрек 

түрткісінің нақтылы орнын өзгертіп, күшінің әлсіреуімен, түрткісінің жайылып 

кетуімен, салыстырмалы және абсолюттік дүңкілдердің бірыңғайланып, 

көлемінің ұлғаюымен, жүрек соғу дыбыстарының бәсеңдеп күңгіртенуімен, 

тездетілуімен, шалпыл дыбыстарының пайда болуымен, мойын көк тамырының 

толып кернелуімен, ісіктермен бейнеленеді. Рентгенмен тексеру ауруды 

анықтауды құнды мәлімет береді. Онда жүректің көлемі қатты ұлғайып, оның 

кескіні қозғалысқа келмейді, жүрек пен көк ет (диафрагма) үшбұрышының 

көлемі көрінбей, көмескіленіп кішірейеді, жүрек тұсының үстіңгі жағындағы 

көрініс жарықтанады (жүрек қуысына газдың жинақталуынан). 

Ауруды анықтаудағы дұрыстыққа күдік туған жағдайда күмәнданбас үшін 

жүрек қабының қуысын зарарсыздандырылған инемен сол жағындағы төртінші 

қабырғаның арасынан, иық буыны мен шынтақ арқылы өтетін түзулердің 

ортасынан теседі. Дұрыс нәтиже алу үшін қуысты новокаинмен блокада 

жасайтын инемен тескен жөн. 

Саралау. Жалқықты перикардитті перикард шеменімен плевраның (көкіректің 

сірі қабы) жалқықты қабынуынан саралайды. Құрғақ перикардит пен жалқықты 

перикардиттің басталу кезін құрғақ плеврит пен жіті өтетін миокардит және 

эндокардиттерден саралайды. Перикардит шеменінің перикардиттен 

айырмашылығы, жүрек тұсын басқанда ауырсынбайды, дененің қызуы 

көтерілмейді, ал жалқықты перикардитте дүңкілдің дыбыстары көлденең түзу 

сызық бойынша күңгірттенеді. Құрғақ плевритте үйкеліс шуы дем алу 
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ырғағына сәйкестелінеді. Миокардит пен эндокардит өздеріне тән белгілермен 

өтеді 
 

 

 

 

 

 

11-дәріс 

Тақырып:  Анемия 

Анемия (Anaemia)- (қан аздық) – қанның көлемдік бірлігінде эритроциттердің саны азайып, 

сапасы өзгеріп және гемоглобин құрамының төмендеуін көрсететін патологиялық  жағдай. 

Анемия кезінде қанның тыныстану қызметі бұзылғандықтан ұлпаларда оттегі жетіспейді. 

Оттегінің жетіспеуі тыныстану процесінің рефлекторлы түрде күшеюіне, жүрек соғуына, қан 

жүруінің жылдамдауына, деподағы қанның шығуына, сыртқы қан тамырларының таралуына, 

капиллярлар мен эритроцит қабықтарының газдар өтуін жоғарлатуына ықпалын тигізеді.  

Осы процестермен қатар эритропозз да күшейеді. 

Анемияны туғызатын себептердің көптігіне қарамастан оның патогенезінде 

негізінен екі процесс басты орын алады: 

1. Сүйек кемігіндегі эритроцит өсіндісінің регенеративтік  

2. Сүйек кемігінің қан түзу процесінің бұзылуынан эритроциттердің жеткіліксіз 

пайда болуы. 

Сүйек кемігінің қан түзуіне қарай анемияны үш типке бөледі:  

- регенераторлық,  

- гипорегенераторлық және 

-  арегенераторлық. 

Этиопатогенетикалық негізге сүйеніп анемияны мына топтарға бөлуге болады:  

1. Постгеморрагиялық- қансырау кейінгі анемия 

2. Гемолиздік эритроциттердің бүлінуінің күшті болуынан болған анемия 

3. Гипо- және апластикалық анемия-қан түзілуінің бұзылуына байланысты 

болған анемия 

4. Алиментарлық- темір мен витаминдердің (В12, фолий қышқылы) 

жетіспеуінен болған анемия. Мұндай анемиялар көбінесе төлдерде жиі 

кездеседі.  
Постгемморрагиялық анемия ( Аnaemia posthaemorraqica)-  қансыраудан, эритроцит пен 

гемоглобиннің азаюынан пайда болатын ауру. Мұндай ауру мал түрлерінің бәрінде болады. 

Әсіресе шошқа  канабализм мен терісі бағалы аңда өздерін өзі шайнағанда 

шаруашылықтарында жиі кездеседі. Ол жедел жіті созылмалы түрде өтеді.  

Себептері: Ірі қан тамырлары, әсіресе артериялар зақымдалып, ішке және сыртқа 

қан ағудың себебінен жедел постгеморрагиялық анемия пайда болады. Қан 

ағудың себебіне әртүрлі жарақаттану, хирургиялық операция, қарын мен 

ішектегі жараның тесілуі, іштің кебуі кезінде, қарын мен ұлтабар алды 

қарындардың жырылуы, туу кезінде жатыр мен қынаптың жарылуы т.б. 

патологиялық жағдайлар жатады. Ондай жағдай иммундық  сарысу дайындау 

үшін малдан көп қан алғанда, үдемелі геморрагиялық диатез кезінде байқалады. 

Созылмалы постгеморрагиялық анемия бүйрек, қуық, ойық жаралы 

гастроэнтерит кезінде, аз мөлшерде ұзақ, не қайталанған қан ағудан, организмде 
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К және В витаминдері жетіспеуінен көп уақытқа созылған геморрагиялық 

диатездерден болады. 

Постгеморрагиялық анемия геморрагиялық диатезі басым індет (пастереллез, 

шошқа обасы, жылқының жұқпалы анемиясы т.б.), ішке қан ағу болатын 

инвазиялық аскаридоз, парамфистоматидоз, диктикаулез т.б. ауруларында 

кездеседі.  

Дамуы. Қан көп ақса, жедел гипоксия, ентігу, тахикардия пайда болады. Қан 

қысымы төмендеуіне байланысты коллапс болуы мүмкін.  1-2 тәуліктен кейін 

қан тамырына ұлпа сұйығының жиналуына байланысты қанның көлемдік 

бірлігінде гемоглобин мен эритроцит саны азаяды. Қанның түрлі-түсті 

көрсеткіші қалыпты мөлшерде болады. Бейімделу процестеріне: қан 

тамырларының таралып, деподан  қан құйылудың арқасында қысым 

жоғарылайды, қан сарысуында эритропоэтиннің көбеюіне байланысты, сүйек 

кемігінде  эритроциттердің түзілуі күшейеді, сондықтан  4-5 тәуліктен кейін 

эритроциттердің жетілмеген түрлері: полихроматифильдер,  түйіршікті 

базофильдер, ретикуллоциттер, гипохромды эритроциттер пайда болады.  

Осылармен қоса нейтрофильді лейкоцитоз бен шамалы тромбоцитоз байқалады. 

Анемияның жедел түрі өткеннен кейін эритроциттердің  гемоглобинмен 

қанығуы қалпына келеді. Созылмалы постгеморрагиялық  анемия кезінде 

организмдегіі темірдің қоры төмендесе эритроциттер саны азаймайды, бірақ 

гемоглобин мөлшері аздау болады. Ауру созылып темірдің қоры таусылса, 

эритробласт торшаларының  жетілуі нашарлап, гемоглобинмен қанықпаған 

эритроциттер пайда болады. Салыстырмалы лимфоцитоз, жалпы лейкопения 

байқалады. Осы кезде қан құрамы темір тапшылықты анемияға ұқсас болады. 

Симптомдары  аққан қан көлемі мен оның уақытына байланысты. Барлық 

қанның үштен бірі  тез ақса, ол тіршілік үшін өте қауіпті. Қан қысымы төмендеп, 

тамыр соғуы болғанымен нашар әрең байқалады. Кілегейлі қабықтар боп-боз 

болып ағарып сүттің түсі сияқты болады. Дененің қызуы төмендеп, салқын тер 

шығады. Тыныс алуы жиілейді. Ауру мал тез шаршап, жүрегенде теңселіп, жиі-

жиі есінейді, қалғып-мүлгіп тұрады. Осы өзгерістермен қатар, ішек-қарын  

қимылы нашарлып, зәр шығару сирейді.  

Созылмалы постгеморрогиялық анемияда қан сұйық , ұйыма борпылдақ. 

Бауырда, бүйректерде, және миокарда майлы дистрофия. Сүйек кемігі 

гиперплазияланған, онда жетілмеген жасушалар, әсіресе эритробластар, 

пронормобластар және базафильді нормоциттер көп. Жас малдың бауыры мен 

көк бауырында экстрамодуляры қан айналу ошағы болуы мүмкін. Алғашқы 

кезде, қан көлемінің азаюына қарамай, қан түйіршіктері мен гемоглобин 

мөлшерінде айтарлықтай өзгерістер бола қоймайды. Кейінірек эритроциттердің 

жетілмеген түрлері полихроматофильдер, түйіршікті базофильдер, 

ретикулоциттер 30% дейін көбейеді. Лимфоциттер, әсіресе нейтрофильдер және 

тромбоциттер саны артады. 

Аурудың созылмалы түрінде анемия белгілері бірте-бірте пайда болады. 

Кілегейлі қабықтар бозарып, әлсіреуі күннен-күнге күшейіп, мал өнімділігі 

азайып, көбінде жата береді. Ентігу, такикардия, жүрек сазының нашарлауы, 

эндокардиальдық дыбыстың пайда болуы байқалады. Тамыр соғуы  өте нашар, 
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дене қызуы төмен, кеудеде, жақ асты қуысында, ішекте, аяқтарда ісінулер пайда 

болады.  

Оттегі тапшылығынан дистрофиялық процестердің тууына байланысты 

көптеген жүйелердің қалыпты жұмыс бұзылады.  Ауру мал қанында 

эритроциттер саны әсіресе гемоглобин мөлшері азаяды, қанның түрлі-түсті 

көрсеткіші бірден төмен болады. 

Эритроциттердің патологиялық түрлері- анизоцитоз, пойкилоцитоз, гипохромия 

байқалады, қан сұйылып, тұтқырлығы төмендеп, ЭШЖ жоғарылайды, 

лейкопения болады. 
Патологиялық-анатомиялық өзгерістер. Жіті постгеморрагиялық анемияда барлық ағзалар 

мен ұлпалар бозғылт түсті, қан тамырлары қанға толымсыз, ұйыған қан борпылдақ, сүйек 

кемігі гиперплазияланған, сары май орнын қызыл май басқан, ірі қан тамырлары тірі кезінде 

зақымдалған. 

Балау. Ауруды анықтау үшін ең алдымен не себептен және қай жерден қан аққанын анықтау 

қажет. Егер қан сыртқа ақса онда оны анықтау қиын емес, ал ішке қан аққан болса, онда 

анемнездік деректері мен клиникалық симптомдардан басқа гемотологиялық зерттеулер 

нәтижелері нәжісте, несепте, ішкі қуыстардан (пунктатта) алынған сұйықтарда қанның бар, 

не жоқ екенін анықтау қажет. 

Созылмалы постгеморрагиялық анемияны анықтау үшін ұзақ не оқтын-оқты қан ағып 

тұратын тамырды табу қажет және қан құрамында осы процеске тән өзгерістер-эритроцит 

санымен, әсіресе гемоглобин мөлшерінің азаюы, анизоцитоз, пойкилоцитоз, гипохромды 

эритроциттердің пайда болуын анықтайда. Ал темір, не витамин тапшылықта анемиядан 

айыру үшін қоректік зататрдағы және организмнің өз бойындағы осы заттардың мөлшері 

анықталады.  

Болжамы. Тез арада қанның 50% бөлігі ағып кетсе есінен тану болады, ал қанның 

жартысынан көбін жоғалтса, онда мал өлімге душар болады. Аздап қанның көп мөлшері 

ағып кетсе дер кезінде емдесе мал айығады. 

Емі. Постгеморрагиялық анемияда ең алдымен аққан қанды тоқтатып, оның орнын толтыру 

шараларын жүргізеді. Анемияның созылмалы түрінде  қан тоқтаумен қатар қан түзу жүйесі 

жұмысын жақсартады. Сыртқа аққан қанды кәдімгі хирургиялық әдіспен  тоқтатады, ал ішке 

қан ағу геморрагиялық диатездерде венаға хлорлы кальцийдің 10% ертіндісінен, не кальций 

глюконатын, желатиннің 10% аскорбин қышқылының 5 % ерітінділерін егеді. Белгілі 

аумақтан қанның ағуын азайту, не тоқтату үшін көбінесе адреналинді пайдаланады. 

Аққан қанның орнын толтыру үшін сол топтың қанын құяды, ал  плазма мен қан сарысуын 

ірі малға 1-3л., ұсақ малға 200-500 мл тобына қарамай-ақ құюға болады. Венаға хлорлы 

натрийдің изотоникалық ерітіндісін, Рингер-Локка, глюкоза аскорбин қышқылы қосылған 

ерітінділерін, полиглюкин және басқа да плазма орнына көқолданатын заттарды егу жақсы 

көмек береді.  

Қан мен плазма орнына қолданылатын заттарды, тұз ерітінділерін 1 кг дене массасына 5-10 

мл мөлшерде ақырындап 5-10 минут ішінде 1 л егеді.  

Қан түзу процесін жақсарту үшін глицерофосфат, лактат, сульфат, карбонат, гемостимулин 

түріндегі темір препараттарын ішкізеді. Сонымен қатар, темірдің сіңуін, қуаттандыратын 

кобальт, мыс препараттарын, қан түзіге, гемоглобин синтезіне қажетті белок комплекстері 

беріледі. 

Ішек пен қарыннан темірдің сіңіруін жақсарту үшін қоректік заттарда аскорбин қышқылыы 

жеткілікті болуыы керек, не қосымша сол препараттың аздаған мөлшері беріледі. Ас қорыту 

ағзалары зақымдалған кезде темір препараты қосымша парентеральді  жолмен егіледі. Осы 

мақсатпен ферроглюкон, йодты темір, ДИФ-3 препараттары жиі қолданылады. Гемопоэзді 

жақсарту үшін витамин препараттарынан, аскорбин қышқылынан басқа, В12 витамині 

парентеральді жолмен егіліп, фолий қышқылы ішкізіледі.  Жедел постгеморрагиялық 

анемияны ауырған малға тыныштық жағдай жасап, ал созылмалы түрімен ауырғандарын 
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бөлек бағып, қайтадан қан ақпау жағдайын жасап, жеткілікті моционға шығарып, рацион 

толық болуы керек. Азық талғамайтын жануарлар мен етқоректілерге шикі бауыр берген өте 

пайдалы. 

Сақтандыру шаралары. Малды жарақаттанудан сақтап, жедел және ұзақ қан ағып аурыған 

малды уақытында анықтап, тиісті емін дер кезінде қолдану керек. 

 

 

Гемолиздік анемия 

Эритроциттердің түзілуінен оның бұзылуы артық болатын аурулар тобын айтады. 

Гемолиздәк анемия пайда болу себебіне қарай туа біткен және жүре пайда болатын болып 

екіге бөлінеді. Генетикалық ақауы бар,сапасы төмен тұрақсыз,көп тірішілік ете алмайтын 

эритроциттертұқым қуалайтын анемия туғызады.Әр түрлі себептердің әсерінен 

эритроциттердің бүлінуі жүре пайда болған гемолиздік анемияны тудырады.Мұндай 

анемиялар жануарлардың барлық түрлерінде кездеседі. 
Гемолиздік анемиялар (ГА) - гемолиз синдромымен (эритроциттердің үстеме ыдырауы) сипатталатын 
анемиялар тобы. 
Қалыпты жағдайда эритроциттер 120 күн өмір сүреді, кейін олар ыдырайды - көбіне талатгың 
хрофагтары фагоцитоздайды. Гемолиздік анемияларда эритроцит өмірінің ұзақтығы 12-14 күнге 
дейін қысқарады. 
Гемолиз синдромының белгілері: 
- тері қышуы жоқ сарғыштық. Терінің қуқыл тартқантүсі фонындалимонныңтүсі сиякты саргыш рең 
болуы; 
- нормохромды анемия (түс көрсеткіші 0,85-1,05); 
- шеткі қанда ретикулоцитоздың анықталуы; 
- шеткі қанда ядросы бар нормоциттердің болуы; 
- стернальды пунктатта эритроидтық өркеннің сергігені (сүйек миыңда эритрокариоцитгер 
санының25% жоғары көтерілуі); 
- қанда тура емес билирубиннің көбеюі; 
- несен түсінің қоңыр болуы (несепте уробилинніц болуы). Пароксизмалы түнгі гемоглобинурияда 
(Маркиафава-Микели ауруы) несептің түсі қара болады, себебі несепте гемоглобин жэне/немесе 
гемосидерин болатынында; 
- нәжіс түсінің қараюы, ол стеркобилиннің көбеюімен байланысты; 
- қанда бос гемоглобиннің көбеюі (тамыріші гемолизде); 
- эритроцитөмірінің қысқаруы; радиоактивті хром көмегімен аныкталады: 
- сарысудағы темірдің көбеюі. 
Гемолиздің орнын анықтауның да (клетка ішілік және тамыр ішілік) белгілері біршама маңызы 
болады. 
Клетка ішілік гемолиз төмендегі гемолиздік анемияларда кездеседі: 
- аугоиммундық гемолитикалық анемиялар; 
- эритроцит мембранасының кемістігінен туындайтын гемолиздік анемиялар (тұқым қуалайтын 
сфероцитоз және басқалары); 
- эритроцит метаболизмінің кемістігінен дамитын (пируваткиназа жэне 5-нуклеотидазат.б. 
ферменттер активтігінің бүзылуынан) гемолиздік 
- тұрақсыз гемоглобин ауруы. 
Тамырішілік гемолиз болатын гемолиздік анемиялар: 
- жарақат гемолизінде дамитын гемолиздік анемия; 
- глюкозо-6-фосфатодегидрогеназа жетіспеушілігінен дамитын гемолиздл; 
- сиыспайтын қанды қүюдан болатын гемолиз; 
- пароксизмалы түнгі гемоглобинурия; 
- инфекцияга байланысты (клостридиялар, безгек плазмодиі) дамитьш анемия. 
Клеткаішілік гемолиздің клиникалық белгілері: 
- қанда бос (тура емес) билирубиннің көбеюі; 
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- гепатоциттердің тура емес билирубинді күшейген түрде тура билирубівс айналдыруы нэтижесінде 
өттің түсі күшейе түседі (плейохромия) жэне ес 
мен өт жолдарында тас түзілуге бейімділік күшейеді; 
- ішекте стеркобилиноген мен уробилиноген көбейеді, оған байланысты қоңыраяды; 
- несепте уробилин көбейеді; 
- эритроциттің жалпы саны азаяды, шеткі қанда ретикулоцитоз ксюейелі, эритробласттар мен 
нормоциттер көбейеді. 
Тамырішілік гемолиз белгілері: 
- қандабосгемоглобиннің көбеюі; 
- бос гемоглобин өзгермеген күйде несеппен бөлінеді немесе гемосидерин түрінде бөлінеді (бұл 
жағдайда несептің түсі қызыл, қоңыр, қараға жақын болады); гемосидериннің ішкі 
органдардажиналуы мүмкін (гемосидероз). 
Классификациясы. Гемолиздік анемияны екі үлкен топқа - тұкым қуалайтын: пайда болатын ГА деп 
бөледі. 
Тұқым қуалайтын ГА эритроциттердің түқым қуалайтын кемістігіне бакииив эритроциттер функция 
жағынан сапасыз болып келеді және жеңіл ыдырайды. 
Жүре пайда болган ГА қалыпты эритроциттерге әр түрлі талқандаушы факторлар (антиденелер, 
гемолиздік улар т.б.) әсер етуінен пайда болады. Тұқым қуалайтын ГА: 
1)эритроцит мембранасының бұзылуымен байланысты ГА (гемолиздік 
микросфероцит-ралық анемия немесе Минковский-Шоффар ауруы. 
стомацитоз); 
2) эритроциттегі ферменттер [глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г-6-С), пируваткиназа глутатион-
редуктаза және басқалары активтілігі бұзылуынан дамитын ГА; 
3) глобин тізбегінің құрылымы мен синтезі бүзылуымен байланысты колорақклеткалы анемия және 
т.б.). 
Жүре пайда болатын ГА: 
1)антиденелер әсерінен дамитын ГА (изоиммундық, аутоиммундық) 
2)соматикалық мутация нэтижесінде эритроциттер мембранасынын құрлысы өзгеруіне байланысты 
дамитын ГА (пароксизмалық түнгі гемоглобинуі Маркиафава-Микели ауруы); 
3)эритроциттер мембранасының механикалық зақымдануынан дамитын ГА (жүрек қақпактарының 
протездері, марш гемоглобинуриясы); 
4) эритроциттердің химиялык закымдануымен (гемолитикалық улар, қорғасын, ауыр металдар, 
органикалық қышқылдар) байланысты ГА; 
5)Е витаминінің жеткіліксіздігінен дамитын ГА; 
6)паразиттар (безгек) эсерімен байланысты ГА. 
 
 

Геморагиялық диатездер 
 
Геморагиялық диатездер – деп этиологиясымен патогенезі әр түрлі,бірақ жалпы синдромы ұқсас 
қанталауға бейім аурулар тобын айтады. 
Аурудың даму механизмміне қарай олар үш топқа бөлінеді: 

- 1. Қан ұюының бұзылуы (гемофиля); 
- 2. Мегакариоцитары- тромбоциттік жүйенің патологиясына байланысты; 
- 3. Қан тамырларының өткізгіштігінің бұзылуына байланысты (қандақ ауру) 

Бұлардан басқа геморрагиялық диатездер К;С;Р гиповитаминоздарында, 
улануларда аллергиялық және көптеген індетті инвазиялық ауруларда кездеседі. 
Гемофилия- Геморагиялық диатездердің класикалық түріне жататын,қан ағу мен қанталауға бейім 
тұқым қуалайтын ауру.Үй жануарларының ішінде бұл ауру иттерде,шошқаларда және жылқыда 
кездеседі 
Себептері. Қанды ұйыту жүйесінің еркек жануарларда болмауына,олардың рецессивті түрде 
таралып,тұқым қуалауынан. 
Ауру еркек және патологиялық хромосомды сақтаушы ұрғашы жануарлардың шағылысуынан туған 
ұрпақ гемофилиямен ауырады 
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Дамуы. Қанның ұюының бірінші кезеңінде бұзылуы-антигемофильді глобулиннің не плазма 
компонентіндегі тромбопластиннің жетіспеуінен болады.Бұл факторлардың кемістігінен не 
болмауынан протромбинді тромбинге айналдыратын протромбин түзілмейді, кейін фибриноген 
фибринге айналмайды. 
Антигемофильдік А не Б факторлардың жетіспеуінен гемофиляны екіге гемофиля А және гемофиля В 
деп бөледі.Тромбопластың алдындағы XI фактордың жетіспеуінен пайда болатын гемофилияның С 
түрі бар деген деректер де бар. 
Симптомдары: Гемофиляның негізгі белгілеріне –жарақаттану,тесілу,кесілу,жаншылу кездерінде қан 
ұйымай тиымсыз ағуы байқалады.Кейбір жеңіл жарақаттан кейін де тері астына,бұлшық ет,буын 
басқа да ағзалар мен ұлпаларда қанталау пайда болады. 
Қанталаған аумақ пен гемотаманың көлемі көбінде әдәуір болады.Ауру малдардың 
бүйрек,танау,өкпе,асқазан,ішектен қан ағады. 
Мундай жағдай жас малдарда басым болады. 
Ауру малдарда қанның ұюы өте төмендейді,тіпті бірнеше сағаттан кейін де тоқтамайды. Ал, сау ірі 
малдың қаны 10минөт, жылқы -20,шошқа-10 және ит -5 минут ішінде ұйиды.Қанның жиі және ұзақ 
ағуының салдарынан созылмалы постгеморрагиялық, гипохромдық анемия пайда 
болады.Лейкоциттер мен эритроциттер саны жөнді өзгермейді. Аурудың барысы баяу, ақыры 
екіталай. 
Балау. Қан ағудың тоқтамауы, еркек малдардың бұрынғы ұрпақтарында қан ұюының тежелуі болған 
аурулардың кездесуіне сүйеніліп қойылады 
Емі. Гемофиляны емдеудің ең бастысы жаңа алынған қан не лиофилденген плазманы құю.Плазманы 
көп сақтаса антигемофильдік глобулин бүлінеді.Қанды тоқтату үшін тромбин мен фибрин 
түйіршігін,сүтегін асқын тотығын, темір препараттарын т.б пайдаланады. 
Тамырдың өткізгіштік қасиетін төмендету үшін кальций хлориді,кальций глюконаты,аскорбин 
қышқылы, К витамині және қанның орнын толтыру үшін хлорлы натридің 5-10% , глюкозаның 20-40 % 
ерітінділерін және басқада қанды алмастыратындарды пайдаланады.Қан көп кеткенде 
постгеморрагиялық анемияда қолданылатын емдер істеледі. 
Сақтандыру шаралар. Тұқымында гемофиля мен ауыратын еркек жануарлар бракка 
шығарылады.Ауру малдардан туған төлдер әрі қарай шаруашылыққа пайдаланылмайды.  
 
 Тромбоцитопения-  

тромбоциттердің жетіспеуінен, көптеген ұсақ қанталау, танаудан қан ағу,ұйыған 

қанның берік болмауымен сипатталатын ауру. 

 

Тромбоциттер – қан айналымында жүретін қан пластинкалары, сүйек кемігінде 

(орталық қан өндірімі ағзасы, сүйектің кеуекті заттегінде және сүйек-ми 

қуысында орналасқан) түзіледі. Тромбоциттер жараланғанда қан ұйындысын 

түзу арқылы қан кетуінің алдын алады. тромбоциттердің төмен мөлшері 

күрделі қан кетуінің қаупіне апарады. жоғары мөлшерінде тромбылар – қан 

ұйындысы түзілу қаупі артады. Тромбоциттерде болатынфактор 

(тромбоцитарлық өсу факторы) есебінен олар жараның жазылуына ықпал етеді. 

Тромбоциттер микротамырлар қабырғасының беріктігін қамтамасыз етуде 

қатысады.  

Себептері 

Тромбоцитопения - алғашқы (өздігінше ауру) және екінші (түрлі аурулардың 

салдары) түрлі болады. 

Алғашқы тромбоцитопения -  идиопаттық  тромбоцитопениялық қанталау 

бөріткен (пайда болу себебі белгісіз, бөріткенмен сипатталады), бұл кезде 
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организмде өзінің тромбоциқарсы антиденелер (қорғаныс денелері) өндіріледі. 

Организмнің мұндай серпінінің себебі белгісіз. 

Екінші  тромбоцитопенияға апарады: 

·         Ауыр теміртапшылықты анемия 

·         Инфекциялар (бактериялар, вирустар) – суық тию аурулары, герпес 

инфекциясы, гепатит, инфекциялық мононуклеоз (жіті вирустық ауру)          

Үлкен қан кетуі 

·         Стероидтық емес қабынуға қарсы, қанды сұйылтатын, несеп айдайтын 

препараттар және кейбір антибиотиктер (дәрілік аллергиялық тромбоцитопения) 

секілді дәрілерге аллергиялық серпін. 

·         Сүйек кемігінің зақымдануы (жарақат, ісік) 

·         Интоксикациялар (бензол, толуол). 

·         Сәулелену ауруы – радиацияның нәтижесінде пайда болатын ауру. 

·         Тиреотоксикоз – қалқанша без гормондарының деңгейінің тұрақты 

жоғарылауынан туындайтын жағдай. 

·         организмде фолий қышқылының немесе В дәруменінің тапшылығы. 

Симптомдары 

·         қан кетуге бейімділік (мұрыннан, қызыл иектен, мол етеккір келуі). 

·         Көбінесе аық терісіндегі ұсақ нүктелі қанталаулар. 

·         Себепсіз көгерулер пайда болуы. 

·         Аздаған тері зақымдануынан  

·         Жаралардың жазылуына ұзақ уақыт кетуі. 

 Диагностика 

Көптеген қанталауларға, танаудан,ішектен қан ағуға капиллярлардың 

үзілуіне,ретракцияның тежелуіне,қан ағудың ұзаққа созылуына,тромбоциттер 

санының төмендеуіне сүйеніледі. 

Емі. Иммунды тромбоцитопения кезінде тамыр қабырғасын бекітетін, қан түзу 

процесін күшейтетін кальций хлориді не глюконат, аскорбин қышқылы,К 

витамині қолданыладыАғып  
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http://www.zdrav.kz/node/7460
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ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жүйке  жүйесінің аурулары 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас  сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер: Білім алушыларға  жүйке жүйесінің аурулары туралы жалпы түсінік беру 
және ауру малды нәтижелі емдеп, ойдағыдай сақтандыру үшін ауруды белгіленген нақтылы жоспар 
арқылы,жүйелі түрде,егжей –тегжейіне жете зертеу. 
2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Күн сәулесі мен ыстықтың өтуі 

2. Мидің қабынуы(энцефалит)  

3. Мидің  қабығының қабынуы(менингит) 

 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР 

білім және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма:   Қан  жүйесінің аурулары  

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  

 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 
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12-дәріс 

Тақырып: Жүйке жүйесі аурулары 

Жүйке жүйенің бөлек бөлімдері зақымдалғаны туралы парез, селкілдек 

тырыспалар, паралич және де есінен танулар көрсетеді.  Парез бұлшық еттің 

жиырылғыш қызметінің төмендеуімен және әлсіз тактильді сезгіштігімен 

сипатталады. Паралич кезінде бұлшықеттер мүлдем жиырылмайды, нервтің 

иннервацисының аумағында сезгіштік мүлдем болмайды. Селкілдек тырыспалар 

деп әртүрлі ұстама түрінде пайда болатын еріксіз бұлшықеттер жиырылуын 

атайды. Олар тоникалық (ұзақ бұлшықеттердің тырыстырылуы) және 

клоникалық (шектелген немесе таратылатын болатын жұлқымалы синхронды 

бұлшықеттердің жиырылуы) болады. Есінен танулар немесе есінен танған күй 

деп сыртқы қоздырғыштарға уақытша реакцияның болмауын атайды. Ірі қара 

малда энцефалит кездесуі мүмкін 

- Энцефалит  – бас миының қабынуы, ол жие жұлын қабынуымен бірге өтеді 

(энцефаломиелит),  

- Менингит – жұлын мен бас ми қабаттарының қабынуы,  

- пахименингит – мидың қатты қабатының қабынуы,  

- лептоменингит - жұмсақтық.  

Осы барлық аурулар инфекциялық және инвазиялық аурулардың салдарынан 

пайда болады. Қозғалу координациясының бұзылуы, шартты рефлекстердің 

әлсіреуі, паралич, параз және т.б. олардың негізгі белгілері болып табылады.  

Ауру жануарларды қараңғы жерге бөлек орналастырып, поливитаминді 

препараттарды, тыныштандыратын (аминазин, барбитал-натрий жіне т.б.) және 

т.б. ветеринариялық дәрегер ұсынатын заттарды беру керек.  

 

Ыстық өту   

Этиологиясы-  Бұл ауа температурасы мен ылғалдылығы жоғарланғанда, 

желдеткіші жаман орындарда көп жануарлардың тұрғанда және 

транспартировканың нормативтері бұзылған жағдайда жануарларды 

тасымалдағанда шамадан тыс ысып кету және жылу шығындауы 

жеткіліксіздіктін әсерінен организмде жылу тұрып қалатындықтан орталық 

жүйке жүйесінің қызметінің жіті бұзылуы.   

Белгілері - Жеңіл ысып кеткенде шөлдеудің, 1–2 °C дене температурасының 

жоғарлауының, тынышсызданудың, жабырқанқылықты ауыстыратын қозудың, 

сенімсіз қозғалыстың, шартты рефлекстердің әлсіреуінің, қатты тері бөлінудің, 

пульс пен тыныстың жиілілігінің белгілері болады.   

 Емі- Жануарға көмек көрсету үшін организмді тыс ысып кетуге әкелетін 

себептерді жою: айнекті ашу, жануарды ішетін сумен қамтамасыз ету, бас 

аумағын және кеудені суык сумен шомылдыру. Тік ішекке 20–25 °C 

температурадағы судың 0,5–1 л.,  тамырға кофеинмен (2 г) 20 %-дық глюкозы 

гипертоникалық ерітінділерін (300 мл), тері астына – жүректік заттарды 

(кордиамин 10–20 мл-ден, аминазин – 1–5 мг/кг) енгізу  ұсынылады.   

Күннің өтуі 
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 Бұл жануар басына түзу күн сәулелерінің қарқынды және ұзақ әсерінен сопақша 

миының орталық жүйке жүйенің және оның маңызды центрлерінің ауыр 

қабынуы. Ми заты қатты қызып, маңызды ми центрлерінің параличе тез әкеледі. 

Күннің өтуіне шаршататын жұмыс, жүрек қызметінің бұзылуы, су 

жетіспеушілігі әкеледі.   

Белгілері-Аурудың басында шаршау, қатты тер шығуы, жүйке-бұлшықет 

тонусының, сыртқы тітіркендіргіштерге реакциялардың төмендеуі, пульстың 

жиелеп, әлсіреуі және дене температурасының 41–45 °C дейін жоғарлануы 

белгіленеді. Көз қарашығы кеңейеді, жүрісі сенімсіз, қарауы қорқып тұрған, 

клонустық тырыспалар болады, содан кейін жануар құлап 1-3 сағат кейде 2-3 күн 

ішінде өледі.   

Емі- Көмек ретінде күннің өтуінің себептерін жою үшін жануарды салқын жерге  

апарып, су беріп шомылдырады, салқын клизмалар жасап, жылу өтуде сияқты 

жүрек және тыныштандыратын заттарды береді.  Жануарды ыстықта 

жайылымда ұстаған кезде күн өтуін алдын алу үшін оларды төбе астына, 

көлеңкеге орналастыру керек; малдарды бір жерден екінші жерге тәуіліктің 

салқын уақытында айдау керек. Жұмыс істейтін өгіздердің бастарын ыстық 

күндері ақшыл матадан астады қызыл матадан жасалған чепецпен қорғау керек.   

 

Минингоэнцефалит – ми қабығының, оның астындағы қабаттарының және вегетативті 

орталықтардың қызметтерінің бұзылуымен сипатталатын бас ми мен оның қабының 

қабынуы. 

 Малдарда менингит пен энцофалиттің жеке-жеке қабынуы өте сирек болады да, көбінесе 

қабаттасқан түрі жиі кездеседі. 

Кейде бұл ауруға жұлынның қабынуы  да қабаттасып менингоэнцофаломиелит түрінде 

кездесуі мүмкін. Бұл аурумен жыртқыш аңдар жиі ауырады.Жылқыларда кездеседі.Ал басқа 

малдарда өте сирек анықталады. 

Себептері 

 бактериалы, вирусты жұқпалы аурулар асқынғанда; 

 қойларда айналмаға операция жасап асқынғанда 

 хирургиялық сепсистерде 

 жарақатталған жерден инфекция болғанда 

 жұлын арқылы қабыну процесі тарағанда 

 бас мидің соққыдан,жарақаттан ауруы салдарынан болады. 

 

Клиникалық белгілері 

 Көздің қарашығы үлғаяды, қозғалуы шектеледі; мойын, желке еттері сіресіп қалады; 

Терінің сезімталдығы жоғарылайды; ауру мал тершең келеді.Жұтыну процесі 

бұзылады,рефлекстер жоғалады,мал қозғалу процесін реттей 

алмайды,құсады,жүрек,асқорыту,тыныс алу,жүйелерінің қызметтерінің реттелуі бұзылады. 

Бас ми қабы қабынғанда ауру мал тынышсызданады, қозады, алға ұмтылады; жарыққа 

,дыбысқа реакциясы үдей түседі; еттері дірілдеп қалшылдап , қатты жирылады, рефлекстері 

нашарлайды. Артынан қозу,агрессия процесі малдың малдың халиінің нашарлауы мен 

ауысады, сыртқы ортаның әсеріне реакция жоқ; көру, есіту сезімталдықтары нашарлайды; 

қозғалысының реттілігі бүзылады,кейде аяқтары тартылып қалады. 

Сопақша ми жарақаттанса мал тыныс алу, қан тамырларына әсер орталықтарының 

салдарынан өліп кетуі мүмкін. 

Емдеу. 
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Ауру малды жекелеп,жарық таза, шуыл аз, қалың төсеніші бар бөлмеге 

орналастырады.Құнарлы азықтар беріледі.Дәріле ауырудың себебіне байланысты 

тағайындалады.Іріңді түрде антибиотиктердің жоғарғы мөлшерін жібереді: күніне 3-4 рет, 

10-14 күн қатарынан. 

Іріңсіз вирустың түрлерінде- гексаметилентетрамин, күніне 1 рет, 10-14 күндей,глюкоза 

ерітіндісін күніне 2 рет, 10-14 күндей венаға жібереді. 

Аурудың барлық түрлерінде парантеральды жолмен тиамин, пиридоксин, цианкоболамин, 

аскорбин қышқылы тағайындалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Токсикология 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас  сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер: Токсикология  туралы жалпы түсінік беру және ауру малды нәтижелі емдеп, 
ойдағыдай сақтандыру үшін ауруды белгіленген нақтылы жоспар арқылы,жүйелі түрде,егжей –
тегжейіне жете зертеу. 
2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Азықтардан уланудың жіктелуі және оның маңызы 

2. Улануларды анықтаудың ең басты клиникалық,патологиялық-анатомиялық және 

токсикологиялық көрсеткіштері. 

3. Азықтардан улануда жедел көмек көрсету,уға қарсы ем жүргізу 

 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР 

білім және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 
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5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Токсикология   

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  

 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
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орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 

 

 
 
 
 

 
 
13-дәріс 

Тақырып: Токсикология 
Уланулар деп- организмге улы заттардың түсуінен пайда болған ауруларды айтады 

 Ауыл шаруашылық және  құрылыстарда  қолданатын  химикаттар 

 Өндірістік өнімдердің қалдықтары 

 Уыттық қасиеттері бар азықтар 
Мал азығын дайындау және сақтау кезіндегі жіберілген кемшіліктерден бактериалар мен 
сағырауқұлақтардың өсіп өнуіне әкеледі және азықтарға улы өсімдіктердің қоспалары 
араласса  сырттан зірлі заттар түссе де жалпы азық уланады. 
Улы химикаттарды өсімдік аурулары мен зиянкестеріне, кеміргіштерге қарсы және басқада 
мақсаттармен ұқыпсыз пайдаланғанда азық пен суды ластайды.Улы заттардың көбі сыртқы 
ортада баяу ажырайды, сондықтан олартопырақта, өсімдіктерде, жануарлардың 
организмдерінде жинақталады. 
Барлық малдың улану ауруын төмендегідей топқа бөлуге болады: 

- Пестицидтерден, тыңайтқыш заттардан улану; 
- Ас тұзынан, мочевинадан улану 
- Жемшөп пен өсімдіктерді технологиялық өңдеу өнімдерінен улану 
-  Жемшөп микотоксикозы 
- Улы өсімдіктерден улану 

 

Пестицидтерден, тыңайтқыш заттардан улану 

Мал организмі үшін мына пестицидтер қауіпті: 

- Насекомалар мен кенелерді жоюға қолданылатын инсектицидтер:  

а) мышяк 

б) фтор 

в)  фосфор препараттары 

-   Саңырауқұлақ, бактерия,вирус арқылы қоздыратын өсімдіктер мен 

жануарлардың ауруларына қарсы қолданылатын фунгицидтер 

- Тышқандарға қарсы қолданылатын родентицидтер 

а)  натрий 

б)  кальций арсенаттары 

в)  цинк фосфориді 

г)  крысид 
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-   Арам шөптерді жоюға қолданылатын гербицидтер; 

-   Бидайды орғанда жапырақтарды жайып, кептіру үшін қолданылатын 

дефолианттар мен десиканттар 

 

Кушала препараттарынан улану 

 

Кушала препараттарын ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестері жәндіктерді 

және кеміргіштерді жою үшін қолданылады. Мал дәрігерлері бұл препараттарды 

акарицидтік және антигельминттік дәрілер ретінде пайдаланады. Осы 

препараттармен емдеу кезінде мөлшерден тыс қолданып , не қолдануды 

бұзғандықтан малдар уланады. 

Кушала препаратының ішінде мышьяк ангидридінің натрий арсенитінің, кальций 

арсенитінің улағыштық қасиеті мол.Мышьяк ангидридтінің өлтіру мөлшері ірі қара 

мал үшін 10-45, шошқаға 0,5- 1 г. 

Симптомдары.  Бастапқы кезде мал басын салбыратып тұрады, бірақ көп ұзамай 

күйзеліп әлсірейді, азықтан бас тартады, күйсемейді, әлсін-әлсін ыңырынады, 

шамамен бір тәуліктен соң малдың іші судай өтеді, жүрмей қалады. Мал меңіреу 

болып, басын салбыратып тұрып алады, оның жүрек қызметі әлсірейді, сипап 

басқанда құрсақтың тұсы ауырады, малдың көзінің қарашығы үлкейген, тынысы 

тарылып, ентігеді, аяқтары мұздайды.Несеп айдауы азаяды, несеп пен белок және 

қан құрамдары бөлінеді.Күшала денеге тез сіңеді де, мал әлсірейді, дірілдейді, 

жалпы салдануға ұшырайды да өледі. 

Ұлану ұзаққа созылса, малдың іші қатады, кейде іші өтеді. Терінің коректенуі 

нашарлайды да оған көпке дейін жазылмайтын ойық жаралар шығады, малдың 

бұлшық еттері семеді, ол кейде іш  тастайды, шуы түспейді. 

Балау  Клиникалық және өлекседегі зөгерістерін зерттеуллер нәтижесіненде анықталады. 

Кушаланың барын анықтау үшін, ішек- қарын, бауырдан, бүйректен, жүректен кішкентай 

кесінділер лабораторияға жіберіледі. 

Емі  Мал қайта уланса, оның қарнын күйдіргіш магнезияның ерітіндісімен жуып шаяды 

(1:200), оған сүт, белокты сүт, қайнатылған тұнба ішкізіледі, адсорбент- ұнтақталған ағаш 

көмірін береді. Тері астына – жүрек қоздырғыш дәрілер (кофейін-10-15 мл 20 %-дық),көк  

тамырға глюкоза ерітіндісі (40 %-ды 150-200 мл ден), натрий тиосульфатының 

(гипосульфат), 10% ерітіндісін енгізеді 

Дене салмағының әр бір кг 1 мл шағын антидот (уыт қайтарғыш),ішкізу пайдалы. Тері 

астына не көк тамырға унитол ( мал массасының әр кг 8-12 мг),бұлшық етке дикантел 

(массаның әрбір килограмына 3-5мг) енгізген жөн. 

Мыс қосындыларынан улану. Мыс  бұршақ және соя күнжарасында көп кезігеді, 

сондықтан бұл құнарлы мал азықтарын көп бергенде, мал уланады. 

Дамуы. Мыс тұздары организмнен баяу бөлініп шығады.Ішек қарынның 

кілегейлі қабығын тітіргендіреді, ал оның 10-30% дық ерітіндісі қарынның 

кілегейлі қабығын күйдіреді,ащыішекте денеге сіңіп бауырға барып жиналады.  

Симптомдары. Азыққа тәбеті жоғалады,ауыздың ішкі беті керпеп қызарады, 

одан сілекей шубырады, мал тышқақтайды, оның нәжісі көк жасыл түске 
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боялады,ол кейде дірілдейді, теңселіп қисалақтайды, тынысы тарылып ентігеді, 

дене қызуы әдеттегіден төмен, бауырын сипағанда мал ауырсынады. 

Балау.Клиникалық және өлекселердегі өзгерістерге сүйенеді.Асқазан жынысы 

көк жасыл түске боялады. 
Емі Қарынды ағаш көмірдің ұнтағы салынған сумен, не сарғыш қан тұзының 0,2 % 

ерітіндісімен жуып шаяды. Тері астына 5 % унитиол ерітіндісін,жүректі қоздырғыш 

дәрілер,мойын көк тамырына глюкоза егіледі. 

Фосфор қосындыларынан улану- Фосфор қосындылары органикалық емес және 

органикалық құралымнан тұрады. Фосфор органикалық қосындылар 

(карбафос,метафос,тиафос,тролен,хлорофос), ауыл шаруашылығында инсектицид 

(шыбын-ширкейлерді жою) ретінде, мал дәрігерлік жұмыста оқыра және басқа мал мен 

құстың тері паразитерін жою үшін пайдаланады. 

Фосфорорганикалық улану төмендегі себептерден болуы мүмкін 

- Осы препараттар мен жерді өңдеудегі кемшіліктен 

- Жерді өңдегеннен кейін оның уақтын өткізбей мал жаюдан 

- Мал ішетін суда осы қосындылардың болуынан 

-  Мал дәрігерлердің жіберген қателігінен 

Фосфор органикалық препараттардан, әсіресе ешкі,ірі қара мал, қой,шошқа уланғыш 

келеді, ал тауық үйрек қаз ит және жылқы тез улана қоймайды. 

Симптомдары.  Холинзстеразаның күші 20-30 % -ға кемігенде клиникалық өзгерістер 

анықталады.Улы заттардың мөлшері мен уланғаниуақтына байланысты ауру өте жіті, 

жіті және созылмалы түрде өтеді.Уланған малда болатын негізгі белгілер: мал 

тынышсызданады,ентігеді,жөтеледң,оның тынысы тарылады,сілекей шұбырып, 

ауыз,танау кілегей қабаттары көгеріп кетеді,көру,есіту қабілеттері алдымен күшейеді, 

бірақ көп ұзамай  мал біртіндеп соқыр, саңырау болады.Мұнымен қатар малдың іші 

өтеді,денесін табиғи қалыпта ұстай алмай, жүргенде теңселеді, буындары босайды, 

мойын еттері тартылып басын қақшаңдатады.Жылқы қайта қайта терлей береді.Ит пен 

шошқа кейде құсады, олардың тілі салданады.Уланғаннан кейін алғашқы екі күнде 

сауын сиырданмүлде сүт шықпайды.Ауырған малдың сүтін 15 күндей тамаққа 

пайдалануға болмайды. 

Балау. Ауруды анықтағанда клиникалық өзгерістер және мал туралы алғашқы 

мәліметтерді жинастырған жөн.Қандаға холистериннің күшін анықтау керек.Егер 

холинэстераза күші 20-40  % -ға төмендесе онда аурудың жеңіл дәрежеде, 40-60 % -ға 

онда орта, 80 %-ға төмендесе оны ауыр дәрежеде екендігін білеміз.Жем шөп пен, 

патологиялық материалдан фосфорорганикалық заттың қай мөлшерде екенін 

лабораторияда анықтау керек. 

Емі Біріншіден бұлшық етке атропіннің судағы ерітіндісін енгізеді.Препараттың 

құрғақтай мөлшері ірі қара мал мен шошқаға 0,5 млгр, сондай-ақ тері астына 

платифиллин енгізген пайдалы,сиырға – 3 мг, қойға -30 мг,шошқаға -30 мг, 

тауыққа -300 мг.Фосфалитин : мал басының әр бір кг-на 0,5 мг-нан бұлшық 

етке,пентафен, ірі қара мен жылқыға оның 1 %-дық ерітінді күйінде тері астына  

(10-15 милиметрден) енгізеді. 

Бұл препараттармен қоса симптомдық ем қолданылады: Жылқы мен ірі қараның 

мойын көк тамырына хлорлы кальцийдің 10 %-ды ерітіндісін ,глюкоза 

ерітіндісін,тері астына жүрек сергіткіш дәрілер енгізеді.Ірі қара малдың тері 
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астына 100млгр мөлшерінде аскорбин қышқылын 10 мгр тиаминмен қосып 

енгізеді, үш тәулік бойына. 

Хлорорганикалық қосындылардан улану. 

Хлорорганикалық қосындылар ауыл шаруашылығында өсімдік зиянкестері мен 

ауруларына қарсы сондай-ақ малдың тері паразиттерін жою мақсатымен пайдаланылады. 

Бәріде малға және адамға өте зиянды. 

Дамуы Ас қорыту жолдарының кілегейлі қабығының қабынуынан басталады. Бұл заттар 

біртіндеп мал денесінде жиналыпшоғырланады.Организмде олар, әсіресе май ұлпалары 

мен ішкі секреция бездерінде көбірек жиналады.Бұл препараттар орталық және 

вегетативтік жүйке жүйелерінің қызметін  нашарлатады.Тыныс алу ферменттері 

цитохромоксидаза және карбоангидразаның қызметі төмендеп, оттегінің жетімсіздігі 

байқалады. 

Симптомдары Уланғаннан 5-6 сағаттан кейін мал әлсін-әлсін тынышсызданып 

тыпыршиды.кейде бұлшық еттері дірілдейді.Айқай-шуға алаңдағыш келеді,көздерін 

бадырайтады,тынысы шапшаңдайды, басын қақшитып, мойын мен бас еттері сәл діріл 

қағады. Аз – аздап қайта қайта нәжіс пен несеп шығара береді,терлегіш келеді.Азыққа 

тәбеті төмендейді,Малдың сүті азаяды.Кезекті тырыспа кезінде мал өледі. 

Емі Жіті уланғанда асқазанды 2-3%-ды сірке қышқылды натримен немесе 0,5%-ды натри 

гидрокарбонат ерітінділерімен жуып шайған тиімді және ішекті жыннан тез босату үшін іш  

жүргізетін дәрілермен кілегейлі қайнатпаларды берген жөн.Ішке күйдірілген магнезия 

береді.-ірі малға 10-15 г, ұсақ малға 5-10г 

Тырыспа мен қозуға қарсы тыныштандыратын және қйықтататын дәрілер береді: 

тиопентал натрий, 1 кг дене массасына 25-30 мг, 5-10% күйінде; аминазин 

 тері астына,1 кг дене массасына 1-2 мг 25%-ды ерітінді күйінде тері астына 

енгізеді.хлоралгидрат, 1кг дене массасына 0,5 г 20-30 % ерітінді күйінде тік ішекке құяды 
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1. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных. // А.М. Смирнов, 

П.Я. Конопелько, Р.П. Пушкарев, В.С. Постников, Н.А. Уразаев, И.М. Беляков, Г.Л. Дугин, 

В.С. Кондратьев Москва ВО «Агропроминиздат» 1988  

2. Сандық тасымалдағыш құрылғыдағы оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер  

4. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары / Қожанов, К. – 2005. // http: // 

rmeb.semgu.kz/ebooks/ebook_212 

 

Тест сұрақтары 

1. Уланулар дегеніміз не 
      A)  организмге улы химикаттардың түсуі 
      |B)  организмге улы өндірістік өнімдердің қалдықтарының  түсуі 
      |C)  организмге уыттық қасиеті бар азықтар 
      |D)  Организмге улы заттардың түсуінен пайда болған аурулар 
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2. Мал организмі үшін қай пестицидтер қауіпті 
      A)  саңырауқұлақ, бактерия, вирус арқылы қоздырылатын өсімдіктер мен жануарлардың 
ауруларына қарсы қолданылатын фунгицидтер 
      |B)  Насекомдар мен кенелерді жоюға қолданатын инсектицидтер 
      |C)  Тышқандарға қарсы қолданылатын родентицидтер 
      |D)  Гербицидтер, дефолианттар мен десиканттар 

 

3. Күншала препаратын мал дәрігері қай препарат ретінде пайдаланады 
      A)  акарицидтік, антигельминиттік дәрілер ретінде 
      |B) Кенелерді жоюға қолданатын инсектицидтер 
      |C) арам шөптерді жоюға 
      |D)  Гербицидтер, дефолианттар мен десиканттар 
4. Күншала препаратын мал дәрігері қай препарат ретінде пайдаланады 
      A)  акарицидтік, антигельминиттік дәрілер ретінде 
      |B) Кенелерді жоюға қолданатын инсектицидтер 
      |C) арам шөптерді жоюға 
      |D)  Гербицидтер, дефолианттар мен десиканттар 
5. Малдың жиі уланатын фтор препараттары 
      A)  акарицидтік, антигельминиттік дәрілер  
      |B) Кенелерді жоюға қолданатын инсектицидтер 
      |C) натрий фториді,кремнефториді, уралит және суперфосфат 
      |D)  Гербицидтер  мен десиканттар 

6. Мыс қосындылары малдәрігерлік жұмысында қай препарат ретінде кең қолданылады 
      A)  акарицидтік, антигельминиттік дәрілер  
      |B) антигельминт 
      |C) натрий фториді,кремнефториді, уралит және суперфосфат 
      |D)  Гербицидтер  мен десиканттар 
7. Мыс сульфатының  қойда улағыштық мөлшері 
      A)  20мг 
      |B) 30 мг 
      |C) 40 мг 
       D)  45 мг 
 
8. Мыс сульфатының  ірі қара малында  улағыштық мөлшері, 1 кг массасына шаққанда 
      A)  20мг 
      |B) 30 мг 
      |C) 40 мг 
       D)  45 мг 
 
9. Мыс сульфаты көп кездеседі 
      A)  бұршақ пен соя күнжарасында  
      |B)  жүгеріде 
      |C)  жантақта 
       D)  гүлді өсімдіктерде 
 
10. Мыс сульфаты көп кездеседі 
      A)  бұршақ пен соя күнжарасында  
      |B)  жүгеріде 
      |C)  жантақта 
       D)  гүлді өсімдіктерде 
 
11. Фосфор қосындылары мал дәрігерлік жұмыста қай препарат ретінде пайдаланады 
      A) Оқыра және басқа мал мен құстың тері паразиттерін жою үшін пайдаланады 
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      |B)  антигельминт 
      |C)  акарицидтік, антигельминиттік дәрілер 
       D)  бәрі дұрыс 
 
 
12. Мырыш фосфидінен уланады 
      A) Құрғақ жемді пайдаланғаннан 
      |B)  Қармақ жемді пайдаланғаннан 
      |C)  ірі от жемді көп пайдалананнан 
       D)  суды көп бергеннен 
 
13. Хлорорганикалық қосындылардан улану 
      A) өсімдік ауруларына 
      |B)  Қармақ жемді пайдаланғаннан 
      |C)  бәрі дұрыс 
       D)  малдың тері паразиттерін жою мақсатымен пайдаланады 
 
14. Гербицидтер тобына жататын препараттар 
       A) Мыс сульфаты 
      |B)  Хлорорганикалық қосындылар  
      |C)  Фосфор қосындылары 
       D)  феноксисірке қышқылы,фенол,крезол туындылары 
 
 
15. Ас тұзының ірі қара малды өлтіру мөлшері 
       A)  3-6 г 
      |B)  2-3г 
      |C)  1,5-2 г  
       D)  0,5-2,0 гр 
 
 
                                                               ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Токсикология 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі:  

2.Мақсаттар, міндеттер: Улы өсімдіктермен улану  туралы жалпы түсінік беру және ауру 

малды нәтижелі емдеп, ойдағыдай сақтандыру үшін ауруды белгіленген нақтылы жоспар 

арқылы,жүйелі түрде,егжей –тегжейіне жете зертеу. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Асқазан жүйесін бұзатын 

2.Геморрагиялық диатез тудыратын 

3.Жүрек жүйке қызметін зақымдайтын 
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3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР 

білім және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Улы өсімдіктермен улану 

   

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  

 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

14-Дәріс 

Тақырыбы: Улы өсімдіктермен улану 

 

Улы өсімдіктер табиғатта көп мөлшерде кезігеді және көп жағдайларда 

олар белгілі бір жерде өседі.Организмге тигізетін әсеріне қарай оларды 3 топұа бөледі: 

- Асқазан жүйесін бұзатын 

- Геморрагиялық диатез тудыратын 

- Жүрек жүйке қызметін зақымдайтын 

 

Асқазан жүйесін бұзатын улы өсімдіктерден улану тобына: бүлдірген,  рапс, қыша, сарғалдақ 

ж.т б улы өсімдіктерден улану жатады. 

Ал, алқа тұқымдас өсімдіктерден улануға бүлдірген және картоп жатады.себебі алқа 

тұқымдас өсімдіктер азық ретінде қолданылады. Бұлардың улағыш заты соланин. Бұл зат  

картоп сабақ-  жапырағында және бүлінген түйнегінде көп болады. 

Дамуы  Соланин ұанға сінгеннен кейін ішек –қарын кілегейлі қабығын 

қабындырады,эритроциттердің ыдырауын көбейтеді,орталық жүйке жүйесінің қызметін 

бүлдіреді. 
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Симптомдары. Біріншіден гастроэнтерит аурының белгілері анықталады. Шошқа құсады, 

нәжісі сұйық , сасық, дене еттері босаңсиды, артқы аяқтары салдануға  және жарты 

салдануға ұшырайды. Тамыр соғысы жиі, ретсіз.Сауын сыирларда сүт азаяды,дәмі 

бұзылған.Буаз мал іш тастайды.Кей малға күс түседі,терісінде бөртпе пайда 

болады,кілегейлі қабығы суланады, ол сур түсті болады.Қышыма пайда болғандықтан, 

зақымданған жерді мал қанағанша қасып тастайды. 

Өтуі:  Ауру жіті өткенде 2-3 тәулікте өліп қалуы мүмкін,созылмалы түрі апталап өтеді. 

Емі: Улы заты бар азықты малға беруге тиым салынады.Мес қарынды маргенец 

қышқылды калиймен жуып шаяды.Мойын көк тамырынан 10% -дық кальций хлоридін ірі 

қараға 150-200 мл мөлшерінде енгізеді.Шошқаға 10% -дық кальций глюконатын бұлшық 

етке енгізеді. Мойын көк тамырына 30%-ды глюкоза ерітіндісін салады. 

 

Геморрагиялық диатез белгілерін беретін өсімдіктерден улану 

Бұл  тобына қауашақ пен түйе жоңышқадан улану аурулары жатады. Қауашақ пен улану 

аз кездеседі. 

Түйе жоңышқадан улану- Түйе жоңышқа бұршақ тұқымдас өсімдіке жатады. Түйе 

жоңышқаның шөбі мен сүрлемі көгерсе мал уланады. Түйе жоңышқада кумарин құрамы 

бар, ол ширіпне көгергенде дикумаринге айналады,ол у болып саналады,  

Ірі қара малы жиі уланады 

Сиптомдары. Қанның ұюы жарты сағатқа созылады. Тері астында кісі басындай ісіктер 

пайда болады, буын домбығады.Мал жалпы әлсірейді, тәлтіректейді, епсіздік қозғалыс 

пен ақсақтық пайда болады.Тамыр соғуы жиілеп,минөтіне 90-100ге жетеді.Дене қызуы 

төмендейдіСүтте қанның бары білінеді.Мал көп жатады,дене қызуы 35-320С дейін 

төмендейді,мал өліп қалады. 

Өтуі: Ауру жіті өтеді,орташа 10 тәулікке созылады.Жазылуы 2-3 айдан кейін болады. 

Емі: Түйе жоңышқаны беруді кілт тоқтатады.Ауыздан бүркегіш және кілегейлі заттар 

береді.Мойын тамырына 5-10% -дық кальций хлоридін енгізеді. Қан тамырына 200-300мл 

қан құяды .Ауыздан викасол 0,1-0,3 г мөлшерінде тәулігіне 2-3 рет беріледі. 

 

Жүйке жүйесі жұмысын бұзатын өсімдіктерден улану. 

Бұл топқа кекіреден, жусаннан қырықбуынан у тамырдан,итсигектен улану аурулары 

жататы. 

Кекіреден улану. Кекіре өте зиянды арам шөп. Жылқының  улануы қауіпті өтеді. Кекіренің өн 

бойы түгелдей балауса кезінде де , құрғақ түріндеде улы болады.Жылқы азықта кекіренің 3-5 

% -дық  мөлшерінде болғанда уланады. 

Дамуы. Жүйке жүйесі зақымданады, кілегейлі қабықтар қабынады.Бауырда сарғаю 

жалғасады. 

Симптомдары. 3-4 тәулік өткеннен кейін, кекірені жегеніне клиникалық белгілер байқалады. 

Мал дірілдейді,тынышсызданады,өзін-өзі тістейді, алға қарай ұмтылады алдындағы бөгетті 

байқамайды,кілегей қабықтар сарғыштанады.Тыныс алуы қиындайды. Мойын,танау, алдынғы 

аяқтардың еті жиырылып дірілдейді. Басы іседі.Ерінде тілінде салдану пайда болажды, соған 

байланысты малдың жұтынуы , күйсеуі бұзылады. 

Өтуі. Ауру 10-14 тәулікке созылады.Уақтында ем қолданбаса уланған малдың 75-90%  ы өледі. 

Емі. Аштық диетаға қояды,суды еркінше ішкізеді.Мес қарынды 3% -ды натрий 

гидрокарбанатымен жуады. Ауыздан сүт, магний сульфатын береді.Аурудың алғашқы 

барысында 0,05 бромид ареколин енгізеді.Жүрек жұмысын жеделдететін дәрілер, венаға 

глюкоза инекция енгізеді. 

 

 

 

Тест 

1. Организмге тигізетін әсеріне қарай улы өсімдіктерден улану неше топқа бөлінеді 
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а)  5-топқа 

б)  4-топқа 

в)  3-топқа 

г)  2 –топқа 

 

2. Асқазан жүйесін бұзатын топқа жататын улы өсімдіктер 

а)  Бүлдірген,қыша,сарғалдақ 

б)  қауашақ пен түйе жоңышқа 

в)  кекіре,жусан,қырықбуын,итсигек 

г)  а-б дұрыс 

 

3. Гликоалколоид соланин қай  өсімдік құрамында көп болады 

а)  Картоптың сабақ жапырағында 

б)  Түйе жоңышдада 

в)   Кекіреде 

г)   Жусанда 

 

4. Қай ауруда терісінде бөртпелер пайда болып, кілегей қабығы суланады ол сұр түсті 

болады 

а)  Алқа тұқымдас өсімдіктерден уланған 

б)  Геморрагиялық диатез тудыратын өсімдіктерден уланған 

в) Жүрек жүйке қызметін зақымдайтын өсімдіктерден уланғанда 

 

5. Түйе жоңышқа да қандай улы зат бар 

а)  соланин 

б)  дикумарин 

в)  қыша майы 

г)  эфир майы 

6. Ас қорыту ағзаларын зақымдайтын улы өсімдіктерден улану -ауру жіті өткенде мал неше 

тәулікте өледі 

а)  1-аптада 

б)  2-3 тәулікте 

в)  5-күнде 

г)  4-күнде 

 

7. Алқа тұқымдас өсімдіктерден уланғанда мес қарынды жуады: 

а)  марганец қышқылды калий 

б)  3% натрий гидрокарбонаты мен жуады 

в)  зонд арлы жуып шаяды 

г)  2 % натрий гидрокарбонаты мен жуады 

 

8. Геморрагиялық диатез тудыратын өсімдіктер 

а)  Бүлдірген,қыша,сарғалдақ 

б)  қауашақ пен түйе жоңышқа 

в)  кекіре,жусан,қырықбуын,итсигек 

г)  а-б дұрыс 

 

9. Қай ауруда қанның ұюы жарты сағатқа созылады: 

а)  Картоптан уланғанда 

б)  Түйе жоңышдадан уланғанда 

в)   Кекіреденуланғанда 

г)   Жусаннан уланғанда 
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10. Мал кекірені жегенде неше тәулік өткенде  клиникалық белгілер білінеді: 

а)  1-аптада 

б)  3-4 тәулікте 

в)  5-күнде 

г)  4-күнде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Токсикология 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Зертханалық тәжріибе №4 

2.Мақсаттар, міндеттер: Жем-шөптерді теріп алып, қорапқа салып токсикологиялық 

анализге, лабораторияға жіберу және  ветлабораторияның токсикологиялық анализ 

жасағанын көріп, үйрену, пестициттер мен минералды тыңайтқыштармен танысу, көру 

туралы жалпы түсінік беру және ауру малды нәтижелі емдеп, ойдағыдай сақтандыру үшін 

ауруды белгіленген нақтылы жоспар арқылы,жүйелі түрде,егжей –тегжейіне жете зертеу. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Асқазан жүйесін бұзатын 

2.Геморрагиялық диатез тудыратын 

3.Жүрек жүйке қызметін зақымдайтын 
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3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР 

білім және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Улы өсімдіктермен улану 

   

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  

 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 

 

 
 
 

 

 

 

15- Дәріс 

Зертханалық- тәжірибелік  жұмыс   № 4 

 

Тақырып: Жем-шөптерді теріп алып, қорапқа салып токсикологиялық анализге, 

лабораторияға жіберу.  

Ветлабораторияның токсикологиялық анализ жасағанын көріп, үйрену.  

Пестициттер мен минералды тыңайтқыштармен танысу, көру 

Сабақтың мақсаты:  Зертханаға  азық,  орау және жіберу ережелерін оқу 

Қажетті заттар:  Азық сынамалары, керек реактивтер және ыдыстар 

- Химико-токсикологиялық зерттеуге сынама таңдауды, орауды, жіберуді ҚР 

малдәрігерлік заң шығарумен қарастырылған ережелерге сәйкес өткізеді.  

   Азықты, оттықтағы азық қалдықтарын (1кг-нан) жібереді. 

   Улы өсімдіктерді анықтау үшін жайылымды және далалы шөп бітіктігінің орта сынамасын 

таңдайды, ол үшін 3-5 жердегі гектарына тамырға дейін, 1м2 аудан мөлшерінде өсімдікті 

кеседі. Өсімдікті коробка немесе өрілген корзинкада жібереді. 

   Кейде минералды тыңайтқыш, улы химикат және басқа заттардың сынамаларын жібереді.  

   Анализді зерттеу жоспарын құрудан бастайды, оны жолдама құжаттарды зерттеу 

қорытындымен және сынаманың сыртқы қарауымен анықтайды.  

   Зерттеу бағытының таңдау бағдары бола алады өзіне тән иіс (сарымсақ иісі фосфид 

мырышпен, аммиак-карбамидпен, миндаль-цианидпен уланғанда), бояу (ішек құрамы көк-

жасыл түсті мыс тұзымен, сұр-қара – қорғасын қосылыстармен, сары – пикрин немесе азот 

қышқылмен, хром қосылысымен уланғанда), қышқылды (қышқылдармен, күшті тұз 

қышқылдармен, ауыр металлмен уланғанда) немесе сілтілі (күйдіргіш сілтімен, аммоний және 

карбамид, карбонат және силикат тұздармен уланғанда) материалдың реакциясы, бөтен 
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қосылыстың болуы (тұз және пестицидтеркристаллдары, қорғасын бөлшектері, өсімдіктің 

басқа бөліктері) оларды мұқият лупа, микроскоп және химиялық реакциялар арқылы 

зерттейді. 

   Барлық жағдайда «бос» тәжірибені қояды, бірақ анықталатын затсыз. 

   Тазалық деңгейі бойынша химиялық реактивтерді келесі квалификациялары бойынша 

бөледі: таза – т. (этикеткамен немесе этикеткада қызыл сызықпен), анализге таза – а.т. (көк 

түсті), химиялық таза – х.т. (жасыл түсті), аса таза – а.т. (сары түсті) және басқа реактивтер 

(ақшыл-қоңыр түсті). Улы реактивтер ыдысында қосымша сары этикетка «У» деген жазумен, 

от қауіпті қызыл түсті «От қауіпті» жазумен; жарылыс қауіпті – көк түсті «Жарылыс қауіпті», 

сумен үйлесімсіз – жасыл «Судан қорғау» жазумен. Жануардың улану себебі туралы 

мәліметтер болмаса, химик-токсиколог ұйғарылған схема бойынша анализды өткізеді; 

минерализациямен оқшаулайтын металлдық уларды және күшәланы анықтау; азықта 

алкалоидты және сапонинды анықтау; су буымен шығаратын цианидтерді; нитрат, нитрит, 

карбамид және  натрий хлоридін; фтор қосылыстарын; ТМТД және сынап органикалық уды 

ФОҚ және ХОҚ  анықтау. 

      Барлық химиялық зерттеулерді басынан аяғына дейін бір химик-токсиколог өткізеді. Уды 

анықтау жағдайда сандық анықтауды бірнеше әдістермен өткізеді. Барлық өткізілетін 

операцияларды және реакцияларды хронологиялық тәртіпте жұмыс журналға енгізеді.  

   Әр толық зерттеу аяқталғаннан кейін сараптауды немесе химико-токсикологиялық зерттеу 

актысын бекітілген формада құрады. Қорытындыда улы заттар табылды немесе табылған жоқ 

па және қандай концентрацияда екенін көрсетеді. Зерттеу қорытындысы негізінде жануардың 

улану профилактикасы бойынша ұсыныстарды береді. 

   Улану диагнозын лаборатория мамандары емес, тәжірибелік дәрігер немесе барлық деректер 

есебімен комиссиондық түрде қояды (анамнез, улану белгілері, ашып-қарау нәтижелері және 

химико-токсикологиялық нәтижелері (бактериологиялық және гистологиялық) зерттеулері, 

кейде тірі объектіге биосынама). 

Азықтан және патматериалдан улы заттарды алу әдісі 

   Сабақтың мақсаты: Азықтан және патматериалдан улы заттардың алу негізгі әдісін оқып 

білу 

   Уларды алудың негізгі әдістері – сұйықтықтармен экстракция, су буымен айдау және  

минерализация изоляциясы. 

   Улы заттардың еруіне қарай экстракция үшін су, ацетон, хлороформ, н-гексан және басқа 

органикалық еріткіштер қолданады.  

   Минерализацияны күкірт қышқыл және пергидролмен, тұз қышқыл және хромат калиймен, 

сонымен бірге құрғақ озолдау әдісімен орындайды.  

   Күкірт қышқыл және пергидролмен минерализация үшін 500мл Кьельдаль колбаға 20-25г 

патматериалды алады, 10-25мл пергидрол құяды, араластырады  және 6-7мл концентрленген 

күкірт қышқылын қосады. Қарқынды реакция әлсіздегеннен кейін колбадағы сұйықтықты 

ақырын газда немесе электрплиткада қыздырады, сұйықтық мөлдір болғанша дейін 1-2мл 

пергидролді қосамыз. 

   Алынған минерализатта экспресс-әдіспен сынап, мыс, мырыш табылуы мүмкін.  

   Тұз қышқыл және хромат калиймен минерализация үшін Кьельдаль колбаға 20-25г 

патматериалды алады, тұз қышқылды құяды, қыздырады және сұйықтық мөлдір болғанша 

дейін хромат калийді кішкене порциялармен қосады. Минерализатта экспресс-әдіспен 

қорғасын және барийді табылуы мүмкін.  

   Сулы буымен айдауды синильды қышқылды, формальдегидті, фенолды, кейбір ХОҚ, ФОҚ 

және басқа заттарды алу үшін қолданады. 

   Айдау аппараты будың пайда болуынан (қақпақта шыны трубка бар дөңгелек түбімен 

колба), қақпақта екі трубкасы бар айдау колбадан (біреуі түбінен бу пайда болуынан 

басталады, екіншісі – қысқа тоңазытқышпен қосылған), сулы тоңазытқыштан және қабылдау 

колбадан тұрады. Ұсақталған материалдың навескасын айдау колбаға салады, виннокаменды 

немесе қымыздық қышқылмен қышқылдайды және қайнаған бу пайда болатын қондырғыға 
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қосады, содан кейін айдау колбасын қыздыруды бастайды. Дистиллятты қабылдау колбаға 

жинайды. Оның бірінші порцияда синильды қышқылды, келесі порцияларда басқа заттарды 

анықтауға болады.  

   Сандық анықтау үшін материалдың нақты навескасын алады және улы затқа арнайы сапалық 

реакция пайда болуы аяқталғанға дейін айдауды жалғастырады. Алынған дистиллятты 

біріктіреді, оның көлемін өлшейді және заттың құрамын сандық анықтайды. 

1 Улы заттарды алудың қандай негізгі әдістерін білесіңдер? 

2 Минерализатта экспресс-әдіспен қандай заттар табылуы мүмкін? 

3 Қандай затарды алу үшін сулы буымен айдауды қолданады? 

 Микоздар және микотоксикоздар. Азықтық улануы 

   Сабақтың мақсаты: Фуражда қаракүйе саңырауқұлақтарды, азықта және мес қарында 

карбамидты анықтау әдістерімен студенттерді таныстыру 

   Қажетті заттар:  Азық сынамалары, керек реактивтер және ыдыстар. 

 

   Дәнде қаракүйе саңырауқұлақтарды анықтау 

Аналитикалық таразыда қаракүйе қапшықтарынан және бөтен қоспалардан тазартылған 10г 

дәнді өлшейді, және ақырындап фильтр қағаздың парақтар арасында оны қажайды. Қаракүйе 

споралары қағазда қалады, оны сұр түске бояйды. Тазартылған дәнді қайтадан өлшейді, дәнді 

алғашқы және екінші өлшеудің арасындағы айырмашылығы бойынша қаракүйе салмағын 

табады.   Дәнде қаракүйе мөлшері 0,6% аспау қажет. 

 

   Ұсақталған азықта қастауышты анықтау (Зинин әдісі) 

   Шыны цилиндрге 4,0 зерттелетін азықты салады, 12-13мл 90% этил спиртін құяды, 5-6 

минут сілкейді, содан кейін 10-15 тамшы 20% күкірт қышқылының ерітіндісін қосады да, 5 

минутке қалдырады. Қастауыш болса, вытяжка қызғылт түске боялады, ал оған натрий 

гидрокарбонат ерітіндісін қосқанда қызғылт түсі күлгін түске ауысады. 

   Азықта қастауыш құрамы 0,1г аспау қажет. 

 

   Фуражды дәннің, оның өңдеу өнімдердің және құрама жемнің гуппияда токсикалығын 

анықтау 

   Жалпы токсикалығын анықтау. Дәнді ұсақтайды, кебек және құрама жемді ұсақтамай алады, 

50г навесканы қақпақпен колбаға салады, 150мл ацетон құяды және 2 сағат бойы шуттель-

аппаратта экстрагирлейді. Экстрактты булағыш чашкаға фильтр қағазы арқылы фильтрлейді 

және су моншасында 55-60 градуста құрғағанша дейін булайды. Құрғақ қалдықты 5мл 

ацетонда ерітеді және бөлме температурасы аквариумның 500мл сумен диаметрі 11-15см 700-

800мл сыйымдылығымен химиялық стақанға салады. Құрама жемнен, жүгеріден, бұршақтан 

және тарыдан экстракттарды суда ерітілгеннен кейін 6-7 градуста 40-45 минутқа 

тоңазытқышқа қояды. Уақыт өткеннен кейін экстракттарды мақтаның қабаты арқылы 

фильтрлейді, бастапқы температураға дейін жылытады. Аквариум сумен және зерттелетін 

азық экстракттармен стақандарға салады 5 балық – ересек гупийлер, жынысына қарамайды, 

оларды бақылауға алады, олардың өлімін 24 сағаттан кейін белгілейді.   

   Микотоксиндерді анықтау 

   Құрама жемді және кебекті ұсақтамай алады, ал дәнді ұсақтайды.  50г навесканы қақпақпен 

колбаға салады, 150мл ацетон құяды және 2 сағат бойы немесе статистикалық жағдайда 20 

сағат бойы шуттель-аппаратта сілкігенде экстрагирлейді.  Экстрактты булағыш чашкаға 

фильтр қағазы арқылы фильтрлейді және су моншасында 55-60 градуста 45-50мл көлемге 

дейін булайды. Қалдықты бөлінген воронкаға салады және 1 минут сілкейді. Содан кейін 

воронкаға 50мл гександы қосады және 1-2 минут сілкейді. Қабаттардың бөлінуінен кейін 

астыңғы қабатты басқа бөлінген воронкаға құяды және екі рет оны экстрагирлейді 40мл 

хлороформды (әр жағдайда 2минут сілкейді). Гександық фракцияны керек болса, хлор және 

фосфорорганикалық қосылыстарға зерттейді. Қабаттардың бөлінуінен кейін хлороформдық 

фракцияларды (астыңғы қабат) фарфор чашкаға құяды және 55-60 градуста су моншасында 
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хлороформ жоғалғанша дейін булайды. Құрғақ қалдықты 5мл ацетонда ерітеді және 

аквариумнан алынған 500мл сумен химиялық стақанға құяды. Стақанға жынысына қарамай 5 

гуппияларды салады, оларды бақылауға алады, олардың өлімін 24 сағаттан кейін белгілейді. 

 

   Анықтау нәтижелері 

   Зерттелетін азықтың токсикалығының дәрежесіне қарай гуппий кестеде көрсетілген уақытта 

өледі: 

 

Зерттелетін азықтың токсикалық дәрежесін анықтау 

 

Азықтың токсикалық 

дәрежесі 

Өлген гуппий саны Өлген уақыты 

Әлсіз токсикалық Көп емес 24 сағат ішінде 

Токсикалық емес 2-4 24 сағат ішінде 

Токсикалық 5 24 сағат ішінде 

 

   Бақылау ретінде 1% ацетон ерітіндісін қалу керек. Бақылауды ацетонның сапасын анықтау 

мақсатында қояды. 

 

   Фуражды дәннің, оның өңдеу өнімдердің және құрама жемнің қояндарда тері сынама 

бойынша токсикалығын анықтау 

   500 мл банкі немесе колбаға 50г ұсақталған азықты салады, 150 мл эфирді құяды және сілкіп 

24 сағат экстрагирлейді немесе шуттель-аппаратта 3 сағат экстрагирлейді. Егер экстрагент 

қабаты қақпақтан 1см аз болса, оның көлемін көбейтеді. Экстракциядан кейін сұйықтықты 

булағыш чашкаға қағаз фильтр арқылы фильтрлейді. Еріткішті иіс толық жоғалғанша дейін 

булайды, осы процесті жылдамдату үшін су моншасын қолданады. Чашка қабырғасында 

қалған экстрактты эфирмен жуады, оның негізгі көлемі чашка түбінде болу үшін. Эфир 

қолдануымен барлық операцияларды соратын шкафта өткізіледі. Алынған экстракттың 

консистенциясы сары немесе сұр түсті өсімдік майдың консистенциясындай болу керек. Егер 

экстрактта балауыз консистенциясы болса, оны қоян терісіне жағу алдында жылытады.  

   Қоян терісінің қырқылған бөліміне шыны күрекшемен жарты экстрактты жағады. Терінің 

қырқылған кішкене бөлімге экстракт жақпайды. Егер экстракт екі рет жағуға жетіспесе, оны 

алдын ала өсімдік майымен араластырады , оның жалпы көлемі 1г  дейін. Қоян мойнына 

теріден экстрактты жаламау үшін 16-20см көлемде фанерадан, оргшыныдан немесе басқа 

материалдан жағаны киеді.  

   Дәннің, оның өңдеу өнімдердің және құрама жемнің токсикалығы қоян терісінде қабыну 

реакцияның дамуына байланысты. Зерттелетін материал токсикалық емес болып саналады, 

егер қабыну реакция болмаса немесе тері қабыршақтануы болмайтын және экстрактты 

жағудан кейін 2 тәуліктен көп сақталатын гиперемия болса.  

   Дәннің, оның өңдеу өнімдердің және құрама жемнің әлсіз токсикалық, егер экстрактты 

жағудан кейін гиперемия 2-3 тәулік сақталса және тері қабыршақтануымен, ауырсынумен 

және қабынуымен аяқталатын, тері жуандануымен келесіде бөлек қабықтарының пайда 

болуымен байқалады. 

   Дәннің, оның өңдеу өнімдердің және құрама жемнің токсикалық, гиперемия, ауырсыну, 

терінің қатты жуандануымен байқалатын ісік; барлық сыртқы бетінде жаралар пайда болады, 

сосын жаппай струп. 

Бақылау сұрақтары: 

1 Микоздар және микотоксикоздарға анықтама беріңдер? 

2 Микоз және микотоксикоздардың дамуына қандай жағдайлар әсер етеді? 

3 Қызылша, картоп, жүгері, зығырлы, мақталы күнжаралар қандай жағдайда токсикалық 

қауіптігін туғызады? 

4 Өсімдік улармен улаудың алдын алу жолдарын атаңыздар? 
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ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Зат алмасу процесінің аурулары. 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер: Зат алмасу процесінің аурулары  туралы жалпы түсінік беру және 

ауру малды нәтижелі емдеп, ойдағыдай сақтандыру үшін ауруды белгіленген нақтылы 

жоспар арқылы,жүйелі түрде,егжей –тегжейіне жете зертеу. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Зат алмасу процесінің бұзылуынан болатын аурулардың классификациясы.  

2. Белок алмасу процесінің бұзылуынан болатын аурулар:Семіздік.Кетоз  

3. Остеодистрофия 

 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР 

білім және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Зат алмасу процесінің аурулары. 

   

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  
 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 
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16- дәріс 

Тақырып: Зат алмасу процесінің аурулары. 
 
Жоспары: 

1. Ірі қара малдың кетозы.  

2. Буаз саулықтар кетозы 

3. Алиментарлық дистрофия 

4. Профилактика және емі.  

 

Keтоз – ауруы, белок, көмірсу және май алмасуының бұзылуы салдарынан – гиперкетономия, 

кетонурия, кетонолактия және гипогликемия белгілерімен сипатталады.  

Кетоз негізінен ірі қара және ұсақ мал, шошқа және терісі бағалы аңдарда кездеседі.Жалпы кетоз қыс 

кезінде байлауда болған кезде байқалады. 

Этиологиясы: Біріншілік себептің (метоболикалық) негізі- рациондағы глюкоза және 

гипопластикалық заттардың(клетчатка,крахмал) жетіспеуінен немесе шамадан ты көп болуынан және 

кетогенді әсері болуы салдарынан пайда болады.Сондай-ақ құнарсыз және біртекті азық беруден 

және өте құнарлы азықтың, ұзақ уақыт азықтандырса, сапасыз пішен беру, қант протеин 

қатынасының 0,8:1 төмен болуы себепті.  

Патогенез: Рационда жеңіл сіңірілетін көмірсулардың жетіспеуінен ашу процесін тудырады және 

асқорыту бұзылады. Мес қарында май қышқылы 2 есе артады және пропион қышқылы кемиді 

де,пирожүзім және изовалериан қышқылы пайда болады.Бауырда гликоген синтезінің азаюы оның 

қорының таусылуына әкеп соғады да май қорынан май қышқылдарының кемуіне себеп 

болады.Трикарбон цикл кребст бұзылады да көп мөлшердегі кетон денешіктері түзіледі(ацетоуксус, 

бета-оксимаслукн қышқылы және ацетон).Толық тотықпаған өнімдер және кетон денешігі 

дистрофиялық өзгеріс тудырып ол бауыр париенхимасында айқын білінеді. Бауырдағы гликоген 

синтезінің бұзылуы мен оның жинақталуына гиперкетономияға соқтырады.Осыдан барып жануар 

организімінде кетондық денешіктің жиналуынан (300мг дейін және жоғары болады) қалыпты 

жағдайда 2,5- 6 мг болуына: қанда, тінде көп болады.Белокты азықпен шамадан тыс азықтандырса 

және рациондағы көмірсудың төмен болуынан месқарында көп мөлшерде аммиак түзіледі. Бұл өз 

кезегінде пропион қышқылының түзілуіне тежеу болады.  

 

Гипперкетогенез - экзогенді интоксикациядан пайда болады.Осы құбылыстан бауырдағы кетон, 

фермент, белок түзу, бейтараптау функциялары бұзылып, оның паренхимасында дистрофия пайда 

болады. Мүше мен тіндегі функционалдық және органикалық өзгерістер жалпы организмде 

күйзелісті тудырады.  

Патологиялық өзгерістер. Бауыр ұлғайған 1,5-2 есе. Кейде 18-20кг жетеді. Жоғарғы деңгейдегі майлы 

дистрофия. Бауыр кесіндісі суға батпайды, өкпе сияқты қалқыған. Бүйректе дистрофиялық өзгеріс, 

гломерулонефрит белгісі байқалады. Миокардта дистрофия, қалқанша және қалқанша маңы безі және 

бүйрек үсті безінде зернисті дистрофия, атрофия, ареактивті некроз байқалады.  

 

Симптомы. Ірі қара кетозы әртүрлі дәрежеде өтеді. Негізінен 4 айқын белгісі байқалады.  

 - ацетонемикалық  

-   гепототоксикалық  

-   гастроэнтеральді және невротикалық синдромы болады. 

-   субклиникалық дәрежесін анықтау,  

бұл кезде сүт беру өнімділігі төмендеуге және сүтте қышқылдық артады, сүттің 

жағымсыз ацетон исі және ащы дәмі болады.  

Клиникалық –физиологиялық зерттеу – кейбір сиырларда тәбеті төмендейді, жалау 

(лизуха) тыныстау жиілейді, тахикордия (80 нен жоғары минутына) месқарын 

гипертониясы, сиырлар жиі терлейді.Қанда кетон денесі 26мг дейін артады.  
 

 

 

http://melimde.com/mektepke-dejingi-jastafi-dene-terbiesi-jene-salauatti-omir-sal.html
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Гепатотоксикалық синдром.  

Гастроэнтериальді синдром(энтерит, энтероколит). 

Невротикалық синдром.  

Емі: прецшественники глюкозы: лактат натрия 400-500гр ішке 5-10күн бойы. Пропиленгликоль 500 г 

ішке 5-6 күн. Лактат тамырға енгізу, 40% ертіндісін 300-500мл құрсақ қуысына енгізу нәтижелі. 

Жүрек қызметін қалыпты ұстау үшін –тері астына 1-2 г кардиозол (кардиомин). Кетоздық 

невротикалық сатысында тері астына 1-2мг/ кг аминозин немесе 15-30гр хлоралгидротты слизисті 

ертінді қолданады. Слизисті ертінді 2-3күн бойы 5% двууглекислой среды терең клизма қояды.  

Қойларда Кетоз . ( ketosis ovium) ауыр жағдайда өтеді, әсіресе саулық (суягных) буаз қойлар аурады.  
Этнология. Ірі қара мал сияқты ақпан, наурыз және сәуір айында мезгілдік белгісі байқалады.  
Патогенез. Қойлардың организімінде жоғары сапада ауысады.  
Симптомы. Биязы жүнді қойларда 20% кездеседі. Дамуы 3-7күн, емедемесе 100% шығын болады.  
Диагноз. Топтап және жекелей табын синдроматикасына сүйенеді, клиникалық белгілері, биохимиялық әсері 
ахықты талдау. 
Емі. Диетотерапия.  
  
Шошқа Кетозы-  Ketosis-негізінен буаздығының 2 жартысында кездеседі. 
Этиологиясы. Біртекті азықпен азықтандыру басты себебі болып табылады. Бұл азықтағы дәндә дақыл 85-90% 
ды құрыап, жеңіл сіңірілетін көмірсулар, минералды немесе витаминдер жетіспеушілігінде, май қышқылы 
болған жағдайда сондай ақ, рационда белок жетіспеушілігі себептің бірі болып табылады.  
Бұл жағдайда мационның болмауы да басты фактордың бірі және зоогигиеналық жағдайы бұзылуынан. 
Патогенез. Шошқалар ұзақ уақыт азықтанбай өз денесіндегі май шығындалады. Май қышқылдарының 
организмде К – тотығуынан кетон денелері көптеп түзіледі де бастапқыда бүйрек арқылы үдемелі бөлінеді. 
(кетонурия) одан кейін өкпеден бөлінеді.  
Шошқалардың күйіс қайыратын малдан айырмашылығы бауырдың белок , кетон және ферментті бейтараптау 
функциясын түзу қызметі бұзылады. Бүйрек қалқанша асқазан асты дистрофия пайда болады. Шу арқылы 
торайға кетон денелері өтіп кетеді. Бұл жағдай бұзауға қарағанда көп кездеседі. Симптомдары. Кетозбен 
ауыратын мегежіндер күйлеуі болады,бірақ іш тастау және толық жетілмеген өмірге бейімделмеген немесе 
өлі торайлар туады.  
Қанда, несеп және сүтте кетон денесі көбейеді. Гипогликемия пайда болады.  
 
Дамуы. Жітілеу және созылмалы.  
 
Диагноз: Синдромдарына талдау жасау, басты клиникалық симптомдары (лизуха, тәбет төмендеуі) 
биохимиялық тест(гипогликемиялық, гиперкетоникалық, кетонурия және кетонолактия) және патологиялық 
дәйектемелері арқылы қойылады.  
 
Емі және сақтандыру шаралары: Диетотерапия- рационға қант және азықтық қызылшасын, шөп ұнын, 
ультракүлгін сәулесі.Диспансеризация. 
Остеодистрофия  Ағзада D дәруменінің, кальций,фосфордың жетіспеуі немесе олардың 

теңестірілмеген қатынасы кезінде сүйектердің қалыпты өсуі бұзылады,олардың осы байланысының 

бұзылуы жүреді, бұл остеодистрофияның дамуына әкеледі. Асқазан-ішек жолындағы сіңіру 

қызметінің азықтандыру кезіндегі ақауларға немесе шырышты қабықтың қабыну процесінің 

салдарынан бұзылуы зат алмасудың бұзылуы мен гипокальциемияны тудыруы мүмкін. Бұзау 

ағзасында D дәруменінің жетіспеуі және фосфор-кальций алмасуының бұзылуы сүйек 

түзілу(остеогенез) процесінің қатты бұзылуын және өсудегі артта қалушылықты(рахит) тудырады.  

Бұндай сүйектерде бірден шеміршекті масса басым түседі.   

Этиологиясы: Өсуі аяқталған малдарда,әсіресе лактация мен буаздылық кезеңінде, фосфорлы-

кальций,ақуыз-көмірсу және дәрумендік (D және Агиповитаминоз) қамтамасыз етілмеуі,ульракүлгін 

сәулеленудің жетіспеушілігінен ересектер рахиты немесе остеомаляция-ұлпаның созылмалы 
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екіншілік деминерализациясы (тұзардың шығуы) дамиды. Рацион құрылымының өнімділік деңгейіне 

сәйкес келмеуі,азықтардың төмен биологиялық толыққандылығы бұл аурудың дамуында елеулі рөл 

атқарады.  Кәрі малдарда көбінесе остеопороз –сорылу процесінің остеогенез процесінен басым 

түсуінің салдарынан ,сүйек ұлпасының сирек болуы, байқалады.Сүйектердің сынғыштығы,сүйек 

сынығының ұзақ жазылуы тән болады.   

Белгісі: Аурулар тәбеттің төмендеуінен, жүннің түсуінен,өнімділіктің азаюынан басталады.Малдар 

сербектерді,құйымшақ төбешікті,табан және алақан сүйіктерін  қолмен ұстау кезінде мазасызданады. 

Құйрықты соңғы ұшы жіңішкеруімен жүретін  құйрық омыртқалары аймағында сүйір бұрыштап 

бүгуге болады.Бұл сүйек массасының жіңішкеруімен қатар құйрықасты кеңістіктің ішке енуіне 

әкеледі. Кейін аяқтарының әлсіздігі байқалады, жүрісі қиындап,сырқаулы, ақсаңдау пайда болуы 

мүмкін, тұру кезінде қиналып, соңғы қабырғалары майысады. Ауру малдар аз қозғалғыш және кӛп 

жататын болып кетеді 

Емі. Остеодистрофияның алғашқы белгілерінің пайда болуы кезінде кальций,фосфор және Д 

витамині бар дәруменді-минералды препараттарды беру керек,осы компонеттерді мал азығында 

теңдестіру қажет. Малдардың 

концентратты азықтандыру кезінде рационның жалпы қоректілігінің 40%-на дейін концентрат мөлшерін 
төмендету керек.Малдар күн астында болуы қажет немесе қорада арнайы ультракүлгін лампаларды 
орналастырады,ауру малдарды әр күн сайын 10мин-тан 20күн сәулелендіреді.      
 
Алиментарлы дистрофия. Рационның дұрыс құрылмауынан болады. Бұл өз кезегінде зат алмасудың әртүрлі 
бұзылуы болып табылады.Паренхиматозды мүшелердің, бұлшықет, басқада тіндердің дистрофиясы және 
атрофиялық үрдісі дамиды.  
 
Этиологиясы: Дұрыс суық судың берілмеуінен, әсіресе организм знергиясын өтей алмайды. Көбінесе жұмысқа 
пайдаланатын және жрғарғы өнімді ифанға байқалады.  
Патогенез.Дистрофиянын дамуы өте күрделі және энергия толық дәйектелмеген .Алғашқыда қажетті қорек 
нәр организімнің күрделі тарапынан өтеледі.  
 
Патологиялық өзгерістер. Тері асты клечаткада май болмайды. Без еттеріңің атрофиясы ателактоз 
Симптомы. Клиникалық тәжірбиеде алиментарлы дистрофияның шартты түрде 3түрі белгілі.  
Минералдар жетіспеушілігі.  
Гиповитаминоз -А. Hypovitaminosis A. Ауру организімдегі майда еритін витаминдердің  
А ( ретинол ) және провитамин ( каротин ) жетіспеушілгінен болады. Барлық жануар түрі ауырады, негізінен 
төлдер, ересек жануарлар сирек ауырады.  
Этиологиясы. Төлдерде уыз, сүт және жануар тектес азықпен ретинолдың жетіспеушілігінен туындайды. 
Аналық малдар рационында каротин жетіспеушілігінен бауырдағы қор азайып және уызбен сүтте тапшылық 
пайда болады. 
Бұл жағдай жазғы қозғалыс ( выгуливания ) болмауынан, шөптегі каротиннің аз болуы, рационында сәбіздің 
болмауынан туындайды. 
Сондай – ақ ас қорыту жолдарының зақымдануынан, интоксикация, райиондағы протейн, кейбір ( отдельных ) 
микроэллементтердің жетіспеушілігінен, созылмалы инфекциялық және инвазиялық ауруларынан пайда 
болады.  
Клиникалық белгілері. Дамуы созылмалы, ірі жануарларда көмескі көрінеді. Жабырқау, өнімі төмендейді, 
анемия, көруі нашарлайды, әлсіз төл тууы.  
Уыз ему кезеңінен кейін төлдерде клиникалық белгілері жақсы көрінеді. Төл дамудан кешігеді, әлсіз, 
коньюнктивит, кератит, терісінің құрғауы, экзема және дерматит.  
Жаппай гастроэнтерит, бронхит, бронхопневмония пайда болады. Бұл шырышты қабықтардың функциясының 
және табиғи резистенттілігінің төмендеуінен пайда болады.  
Диагноз. Анамнезді ескере отырып, кешенді түрде қойылады. Клиникалық симптомдары, азық құрамындағы 
каротин және ретинолды анықтайды. Қан сары суын тексереді.  
Диагнозды дәйектеу үшін ішінара биопсия – бауырға, жүргізіп ретинолды анықтайды, офтаальмоскопия 
гиповитаминозды көру нервісінің өсіндісі ісуі және деформациясы пайда болады мүмкін. Сондай – ақ 
коньюнктиваның шырышты эпителий клеткасының мүйізденген торшасын санайды.  
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Профилактика және емі. Каротин және ретинол жеткіліксіз болуын қамтамассыз етеді. Көк шөп, жоңышқа, 
клевер; сәбіз, витаминді шөп. Жазда жайылымда ұстау керек. 1кг құрама жемге 10 000 МЕ витамин А 
препаратын береді. Клиникалық белгісімен аурулар анықталса, ретинол дозасын 3 – 5 есе көп береді.  
Буаз жануарларға байлауда болғани кезінде витамин А қарын, бауырда түзу үшін, туудан 1 – 2 / ай бұрын 
бұлшық етке аптасына 1 – рет аксерофтоп ацетаты майлы концентрациясын сиырға – 600 – 800 мың ӘБ, 
мегежінге – 250 – 350 мың ӘБ, беріп тууға бір апта қалғанда тоқтатады. 
 
Гиповитаминоз Е. Hypovitaminosis E. Ауру липидтік алмасудың бұзылуымен және көбею функциясының, бауыр 
дистрофиясы және некроз, бұлшық ет дегенерациясы. Барлық жануар түрі, әсіресе шошқа және терісі бағалы 
аңдар ауырады.  
Этиологиясы. Негізгі басты себеп – рационда майда еритін Е витамині ( токоферол ) жетіспеуінен пайда 
болады. Бұл витамин өсімдіктің жасыл бөлігі синтездейді, жасыл өсінділермен қамтамассыз етеді.  
Сондай – ақ бұзылған азықтар: қызған, бұзылған ет, балық ұны, көгерген азықтар салдарынан да болады 
Симптомы. Өтуі созылмалы. У самок региструют эмбриональный смретность, у самцов импотенция и 
нарушение спремиогенеза.  
Диагноз. Анамнездің деректерімен кешенді түрде қояды. Клиникалық белгілері бауырдағы токоферолды  
анықтайды.  
 
Профилактика және емі. Көк шөп, зеленный корм, сахарный свекла, өнген дән, ет қоректілерге шикі бауыр, ет. 
Алдын алу мақсатымен гранувит Е.  
 
Гиповитаминоз В1 – Hypovitaminosis В1. Ауру көмірсу алмасуының бұзылуынан, карбоксалды ферментті 
белсенділігінің төмендеуінен, әсіресе төлдер ауырады.  
Этиологиясы. Ауру азықпен тиаминнің жеткіліксіз түсуінен болады.  

Rp.: Thiamini bromidi 6 % - 1.0 

D.t.d. N 10 in ampulus  

S. Бұлшық етке күніне 1реттен 1 мл 

 

 

 

 

 

Гиповитаминоз В2 - ауру тотығу – тотықсыздану үрдістерінің бузылуымен сипатталады. Көбінесе 

бұзау торайлар ауырады.  

Этиологиясы. Сүттен ерте айрса болады.  

Симптомы. Утекут часты алопеции ( облысения ) области поясницы и тазовых конечностий, у собак 

выпадение волоса и дерматтиты вокруг глаз ( ногти ).  

 

Гиповитаминоз РР ( пеллагра ) – ауру тотығу – тотықсыздану үрдісінің бұзылуымен және терінің 

асқорту, жүйке жүйесінің зақымдалуымен. Көбіне торайлар және ит жануарлар сирек ауырады.  

 

Гипокальбатоз. Ауру көмірсу және белок алмасуының бұзылуымен сипатталып, кобальт витамин В12 

жетіспеушілігінен гипопластикалық анемия дамиды.  

Этиология. Эндемиялық ауру түрінде кобальт ( 2 мг/кг төмен ) мөлшері су аймақтарда кездеседі. 

Наблюдается это главным образом в местных с преобледанием почв песчанных, супесчанных, 
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торфяно – болотостых, дерново – подзолистых ( Прибалтика, Украина, Белоруссия, Урал ).  

Симптомы. Дамуы созылмалы. Лизуха ( жолақ ) азыққа тәбеті, төмен қабырғаны жалайды, кеміру, 

жайылымда жерді жеу. Осыдан барып анемия, артофия, гипотония преджелужков, түлеуінің кешігуі. 

У овец жиропот приобретают ржаво – бурую окраску.  

 

Гиповитаминоз К. Қанның ұюының бұзылуымен сиптатталады.  

Этиологиясы. Негізгі себеп – азықпен филлохионның жеткіліксіздігі, дизбактериоз кишечника, 

гастроэнтеронолит, бұзылған азықтан дамиды.  

 

Гипокобальтоз. Көмірсу және белок алмасу бұзылуымен сипатталады, гипопластикалық анемия 

дамиды. Барлық жануар түрі және жасына қарамай ауырады.  

 

Эндемический зоб. Организмдегі йод алмасуының бұзылуымен сипатталады, қалқанша без 

гиперплазиясы, өмірлік маңызыды мүшелер қызымет бұзылады.  
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         Тақырып:  Зат алмасу процесінің аурулары.  

                        Көмірсутек процесінің бұзылуынан болатын аурулар: 

                        Қант диабеті. Миоглобинурия 

 

Иттердегі қант диабеті 

1 Иттердегі қант диабетінің белгілері 

 2 Иттерде қант диабеті қалай өңделеді? 

 3 Иттер қалай инсулинмен емделеді? 

 4 Инсулинді қалай таңдауға болады? 

http://melimde.com/kzgi-isi-jafdajlardafi-jmisa-belgilengen-elektr-uati-5-mvt-jen.html
https://kk.diabetes-education.net/itterdegi-kant-diabetin-emdeu-zhane-be/#i
https://kk.diabetes-education.net/itterdegi-kant-diabetin-emdeu-zhane-be/#i-2
https://kk.diabetes-education.net/itterdegi-kant-diabetin-emdeu-zhane-be/#i-3
https://kk.diabetes-education.net/itterdegi-kant-diabetin-emdeu-zhane-be/#i-4
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 5 Қант диабеті ұрпақтарда иттерге қалай әсер етеді? 

 
 

Иттердегі қант диабеті генетикалық сипатта болатын ауру болып табылады. Иттер туралы айтатын 

болсақ, әлеуетті тәуекел тобында 6-7 жас аралығындағы шпиц, пудель мен шоколадты терьер болып 

табылады. Статистика бойынша, жыныссыз әйелдердің 95 пайызы ауырып, созылмалы түрде қант 

диабетінен зардап шегеді. Иттерді қантты дүрліктіру үшін жануарлардың ұйқы безі немесе ондағы 

артық салмақ болуы мүмкін. 

Қант диабеті жануарлардың ұйқы безінің төменгі инсулинін өндірумен сипатталады. Бұл ұяшықтағы 

көмірсулардың өңдеуіне толық жауап беретін осы зат. Тұрақты инсулин жеткіліксіздігі кезінде 

қандағы қант жиналады. Глюкоза шамадан тыс бүйректе шоғырланған, және белгілі бір жағдайларда 

несеп кіреді. Ит бірнеше рет несеп, сондай-ақ жоғалған қоректілерді толығымен қалпына келтіру 

үшін жеуге және ішуге тура келеді. 

Егер иесі ауруды уақытында анықтай алмаса, онда келесі кезеңдерде бауырдың жұмыс істеуі 

проблемалары бар. Қазіргі уақытта көптеген кетон органдарының қанға еніп, жануарлардың өмір 

сүруіне тікелей қауіп болуы мүмкін. 

Иттердегі қант диабетінің белгілері 

Қант диабетінің белгілерінің қарқындылығы мен табиғаты ауру кезеңіне толығымен байланысты. 

Алғашқы белгілер мен белгілер жануарлардың иесінің назарын аудармауы керек. Мұндай 

жағдайларда ветеринармен тез байланысу керек: 

 Несеп жеткілікті жарық немесе тіпті мөлдір болды; 

 жиі зәр шығару болды; 

 жануардың ауыз қуысының шырышты қабаты құрғақ болады; 

 ит әрдайым шөлдеуге ұшырайды; 

 пальто жағдайы нашарлаған; 

 тахикардия болған; 

 жыныстық рефлекстердің төмендеуі; 

 жоғары сапалы диеталармен тұрақты құсу пайда болады, салмақ күрт төмендейді; 

 жануардың әлсіздігі бар; 

 аузынан жағымсыз иіс пайда болды (қышқыл жеміс сияқты); 

 бауыр басылғанға дейін өсті; 

 Катаракта көріністері басталды (көздің линзасының ашықтығы); 

 жаралар мен теріге жарақат ұзақ уақыт бойы емделмейді. 
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Аурудың бірінші сатысында жануарлардың зәрін және қанын тиісті емдеу үшін беру керек, оның 

емдеуі тәуелді болады. Егер осы сұйықтықтарда жоғары глюкоза мөлшері байқалса, диагноз 

расталды. 

Жануарлар пальпаларды қағып алған кезде, жүріс белгісіз және тұрақсыз болды, медициналық 

көмекке мүмкіндігінше жылдам қол жеткізу өте маңызды. 

Үй жануарларының өліміне жол бермеу үшін, ветеринардың келуіне дейін итті тамақтандыру қажет 

немесе кем дегенде оның тілін бал, қант немесе басқа да тәтті өніммен тарату керек. Егер дәрігердің 

жануарда қант диабеті бар деп күдіктенетін болса, онда оның симптомдары бойынша арнайы 

сынақтардан өту керек. Жануарлардағы қан мен зәрдегі жоғары қант басқа да аурулардың 

симптомдары болуы мүмкін екенін ұмытып кетуіміз керек. 

Иттерде қант диабеті қалай өңделеді? 

Қант диабеті созылмалы курспен сипатталады. Кез-келген емдеу және емдеу аурудың симптомдарын 

сапалы түрде жоюға бағытталған болады. Қан глюкозасын азайту жануардың әл-ауқаты үшін өте 

маңызды, бірақ оның күрт төмендеуі қауіпті және гипогликемияның дамуын ынталандыруы мүмкін, 

бұл жануардың өліміне әкелуі мүмкін. 

Егер емдеу уақтылы және барабар түрде таңдалса, онда дәрігердің барлық нұсқаулары сақталған 

жағдайда, ит өмірі сақталады және ұзартылады.Адамдар сияқты, тәуелсіз емдеу жағымсыз және 

қауіпті. 

Жануарларды ішуге қатаң шектеу қойылады. Ит үнемі таза және жаңа піскен бөліктерге қол 

жеткізуге тиіс. Әйтпесе, қант диабетін емдеу сусыздану арқылы жүктеледі. Сусынға деген 

ынтылығын азайту үшін суға екі лимон шырынын немесе сірке суын қосуға болады. Егер су 

теңгерімін толтыру қажет болса, онда арнайы дәрі-дәрмектерді қолдануға болады: 

 «Питуитрин», ол внутримулярлы немесе тері астына енгізілуі керек. Доза жануарлардың жалпы 

жағдайына қарай дозаны тағайындайды; 

 «Adiurecrin». Өнім күн сайын мұрынға енгізіледі; 

 дәрумендер мен минералдар, емдеу міндетті болып табылады. 

Егер аурудың асқынуы басталса, онда симптоматикалық емдеуді немесе тіпті жануардың 

госпитализациясын да қолдану керек. 

Иттер қалай инсулинмен емделеді? 

Қандағы глюкозаны азайту үшін инсулинді қолдануға болады. Аурудың ауыр салдарын болдырмау 

үшін қолданылады. Жануарлардың иесі ит өмірінің барлық қалған жылдарында жоғары сапалы және 

толыққанды қамқорлық қажет екенін анық білуі керек.Бұл жануардың дұрыс тамақтануын ғана емес, 
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сондай-ақ емтихандарға, дәрі-дәрмектерге және әртүрлі рәсімдерге жұмсалады. Бұған қоса, итке 

күнделікті инсулиннің белгілі бір дозасын кесу қажет болады. 

 
Инсулинге негізделген терапия 2 бөліктен тұрады: тұрақтандыру және қызмет көрсету. 

Жануарлардың қандағы глюкозаның мөлшерін қалыпқа келтіру үшін әрбір итке жеке көзқарас пен 

оның ауруының үлгісі қажет. Ашық симптомдармен қышқыл-негіз балансы ішілік инъекция арқылы 

нормаланады. Қан қалыпты қалыпқа келгеннен кейін ұзақ қолданылатын дәрі-дәрмектерді енгізуге 

болады. 

Тұрақтандыру шаралары ауруханада орнатылады. Қазіргі уақытта ветеринар қант деңгейінің қант 

деңгейін бақылауды жүзеге асырады және сәйкесінше тиімді дәрілік заттарды тағайындайды. 

Ауруханадан шыққаннан кейін дәрігер жануардың иесіне инсулинді сақтау және пайдалану туралы 

егжей-тегжейлі айтып береді. Көп жағдайда екі инъекция жеткілікті. 

Инсулинді қалай таңдауға болады? 

Инсулиннің әрекет ету кезеңінде әртүрлі болуы мүмкін: 

 ағзаға қысқа мерзімді әсер ету (емдеу әсері жылдам, бірақ есірткі үнемі алынбайды); 

 ұзақ қолданылатын (күнделікті қолданылуы мүмкін). Бұл препараттарға «Исафан», «Протамин-

мырыш-инсулин» кіреді. 

Инсулиннің ең маңызды түрі өте маңызды екенін атап өту керек. Ең танымал инсулин: 

1. адам; 

2. шошқа; 

3. бычьи. 

Оның бүкіл өмірі, қант диабеті бар иттер құзыретті ветеринариядан үнемі тексерілуге тиіс. Бұл 

қандағы қант деңгейін толық бақылауға және аурудың ықтимал асқынуларын уақтылы анықтауға 

қажет. 

Инсулин теріс әсер етуі мүмкін қалай? 

Жануарларда жиі гипогликемия анықталуы мүмкін. Бұл құбылыс ит қанында қант деңгейінің 

шамадан тыс төмендеуімен сипатталады. Мұндай жағдайды сезініп, бірден қиындық туғызады. Егер 

жануардың иесі оған мұқият болса, онда ол гипогликемияның белгілерін жібере алмайды: 

 жалпы әлсіздік; 

 ұстамалардың пайда болуы; 
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 тоқырау; 

 кома. 

Осы өткір жағдайлардың кез-келгені әрдайым глюкозаның ең жылдам енуін қамтиды.Мүмкін болса, 

оны жануарларға тәтті тамақпен қамтамасыз ету үшін вакцинациялауға болады. Содан кейін 

инсулинді тоқтатыңыз, содан кейін ғана дозаны төмендетіңіз. 

Somozy синдромы бар. Инсулинді ұзақ уақыт қолданғаннан кейін пайда болады (бұл шамамен 12 

сағат немесе одан да көп). Бұл жағдай жануардың организмінің қандағы глюкозаның шамадан тыс 

деңгейіне реакциясы болады. 

Қант диабеті ұрпақтарда иттерге қалай әсер етеді? 

Әрбір иес иттің күнделікті диета қажетті мөлшерде калориясын қамтамасыз ететінін білуі керек. Бұл 

жануардың аурудан толық қалпына келтірілуі және дұрыс салмаққа ие болуы үшін маңызды. Иттің 

мәзірінде ет өнімдері, балық және сұлы еті болуы керек екендігін ұмытпау керек. Егер иттің 

ағзасындағы метаболизм бұзылған болса, онда қант диабеті тағамның толық қорытылуына әсер етеді. 

Осы себепті инсулин тиімділік шыңына жететін уақыт кезеңіне негізделген азықтандыру сағаттарын 

таңдау ұсынылады. 

 
Әрбір тағам жануарға бірдей гипергликемический жауап беруі керек.Мұны істеу үшін, итті 

уақытында беріп, оны бұзбауға тырысу керек. Бөлімдер шамамен бірдей болуы керек.  

Әрбір иттің өз ерекшеліктері бар екенін ұмытпауымыз керек. Сондықтан иттің жалпы жағдайына 

байланысты инъекцияның диетасын және дозасын реттеуге тура келеді. Арнайы емдік сорттарын 

азықтандыру үшін қолдануға болады, олар мүмкіндігінше теңдестірілген және қандағы глюкозаның 

деңгейін төмендететін талшықтың қажетті мөлшеріне ие. 

Сонымен қатар, өнеркәсіптік азықтар олардың құрамында оңтайлы болып табылады және олардағы 

көмірсулар өте жақсы пропорцияда. Тамақтанғаннан кейін, ит қандағы қант концентрациясының күрт 

өзгеруінен зардап шекпейді. Егер бұл маңызды емес болса, онда жануарларға арналған дәрі-

дәрмектерді бермей, толыққанды диетаны сақтау арқылы оң нәтижеге қол жеткізуге болады. 

Қант диабеті – ауыр және ауыр ауру. Бұл емделмеген жағдайда өлімге әкелуі мүмкін. Егер иттің 

үрейлі белгілері болса, оны ветеринарияға көрсету маңызды. Бұл жағдайда, сүйікті жануар өз иесіне 

ұнайтын, ұзақ және дәмді өмір сүретін болады. 
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ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Эндемиялық аурулар. 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер: Эндемиялық аурулар  туралы жалпы түсінік беру және ауру малды 

нәтижелі емдеп, ойдағыдай сақтандыру үшін ауруды белгіленген нақтылы жоспар 

арқылы,жүйелі түрде,егжей –тегжейіне жете зертеу. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Эндемиялық аурулар.  
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2. Эндемиялық жемсау  

3. Алиментарлы остеодистрофия. 

4. Гипомагнемия.  

5. Уров ауруы 
3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР 

білім және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Эндемиялық аурулар.   

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  
 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
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17-дәріс 

Сабақ тақырыбы: Эндемиялық аурулар  

1. Алиментарлы остеодистрофия. 

2. Гипомагнемия.  

3. Уров ауруы 
 
Остеодистрофия   

Ағзада D дәруменінің, кальций,фосфордың жетіспеуі немесе олардың теңестірілмеген қатынасы 

кезінде сүйектердің қалыпты өсуі бұзылады,олардың осы байланысының бұзылуы жүреді, бұл 

остеодистрофияның дамуына әкеледі. Асқазан-ішек жолындағы сіңіру қызметінің азықтандыру 

кезіндегі ақауларға немесе шырышты қабықтың қабыну процесінің салдарынан бұзылуы зат 

алмасудың бұзылуы мен гипокальциемияны тудыруы мүмкін. Бұзау ағзасында D дәруменінің 

жетіспеуі және фосфор-кальций алмасуының бұзылуы сүйек түзілу(остеогенез) процесінің қатты 

бұзылуын және өсудегі артта қалушылықты(рахит) тудырады.  Бұндай сүйектерде бірден 

шеміршекті масса басым түседі.   

Этиологиясы: Өсуі аяқталған малдарда,әсіресе лактация мен буаздылық кезеңінде, фосфорлы-

кальций,ақуыз-көмірсу және дәрумендік (D және Агиповитаминоз) қамтамасыз 

етілмеуі,ульракүлгін сәулеленудің жетіспеушілігінен ересектер рахиты немесе остеомаляция-

ұлпаның созылмалы екіншілік деминерализациясы (тұзардың шығуы) дамиды. Рацион 

құрылымының өнімділік деңгейіне сәйкес келмеуі,азықтардың төмен биологиялық 

толыққандылығы бұл аурудың дамуында елеулі рөл атқарады.  Кәрі малдарда көбінесе остеопороз –

сорылу процесінің остеогенез процесінен басым түсуінің салдарынан ,сүйек ұлпасының сирек 

болуы, байқалады.Сүйектердің сынғыштығы,сүйек сынығының ұзақ жазылуы тән болады.   

Белгісі: Аурулар тәбеттің төмендеуінен, жүннің түсуінен,өнімділіктің азаюынан басталады.Малдар 

сербектерді,құйымшақ төбешікті,табан және алақан сүйіктерін  қолмен ұстау кезінде 

мазасызданады. Құйрықты соңғы ұшы жіңішкеруімен жүретін  құйрық омыртқалары аймағында 

сүйір бұрыштап бүгуге болады.Бұл сүйек массасының жіңішкеруімен қатар құйрықасты кеңістіктің 

ішке енуіне әкеледі. Кейін аяқтарының әлсіздігі байқалады, жүрісі қиындап,сырқаулы, ақсаңдау 

пайда болуы мүмкін, тұру кезінде қиналып, соңғы қабырғалары майысады. Ауру малдар аз 

қозғалғыш және кӛп жататын болып кетеді 

Емі. Остеодистрофияның алғашқы белгілерінің пайда болуы кезінде кальций,фосфор және Д 

витамині бар дәруменді-минералды препараттарды беру керек,осы компонеттерді мал азығында 

теңдестіру қажет. Малдардың 

концентратты азықтандыру кезінде рационның жалпы қоректілігінің 40%-на дейін концентрат мөлшерін 
төмендету керек.Малдар күн астында болуы қажет немесе қорада арнайы ультракүлгін лампаларды 
орналастырады,ауру малдарды әр күн сайын 10мин-тан 20күн сәулелендіреді.      
 
Алиментарлы дистрофия. Рационның дұрыс құрылмауынан болады. Бұл өз кезегінде зат алмасудың әртүрлі 
бұзылуы болып табылады.Паренхиматозды мүшелердің, бұлшықет, басқада тіндердің дистрофиясы және 
атрофиялық үрдісі дамиды.  
 
Этиологиясы: Дұрыс суық судың берілмеуінен, әсіресе организм энергиясын өтей алмайды. Көбінесе 
жұмысқа пайдаланатын және жрғарғы өнімді ифанға байқалады.  
Патогенез.Дистрофиянын дамуы өте күрделі және энергия толық дәйектелмеген .Алғашқыда қажетті қорек 
нәр организімнің күрделі тарапынан өтеледі.  
 
Патологиялық өзгерістер. Тері асты клечаткада май болмайды. Без еттеріңің атрофиясы ателактоз 
Симптомы. Клиникалық тәжірбиеде алиментарлы дистрофияның шартты түрде 3түрі белгілі.  
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Уров ауруы 

Сүйектердің өсу бәсеңдеуімен,дистрофиясымен және буындардың көптеп деформациялануымен 

сипатталатын энзоотиялық ауру.Ауыл шаруашылық малдарының бәрінде кездеседі. 

 

Себептері. Өзен бойындағы даланың биохимиялық провинциясында, аралдарда және жартылай 

аралдарда, батпақты суға батқан жерлерде кездеседі. Аурудың дамуы топырақта, суда, азықтарда 

кальций мен фосфор , йод жетіспегеннен, стронций,барий,молибден және да элементтер шектен тыс 

болуына байланысты болады. 

 

Өтуі және болжамы. Себептерін жоймаса тірішілігіне жетерлік созылады. Жас төлдерді мезгілінде 

емдесе жақсы нәтиже береді. 

 

Балау. 

Клиникалық зерттеу қорытындылары нәтижесінде эндемия аймағын есепке алып диагноз қояды. 

 

Емі.  

Рационда кальций мен фосфор тапшылығын малдарға кальций мен 

фосфор,монокальцийфосфат,сүйек ұнын,кальций преципитатын және басқада азықтық фосфаттар 

беру арқылы толтырады.Йодты қоспа ретінде йодталған тұз,теңіз капустасын,витаминді 

препараттар береді.Тиімді емдеу –сақтандыру нәтижесін минералды витаминді қоспалар беру 

арқылы қол жеткізеді. 

 

 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Молдағұлов М,А,. т.б., Жануарлар ауруының 

клиникалық диагностикасы. 2006 ж. 

2. Смирнов А.М., и др. Клиническая диагностика 

внутренних незаразных болезней животных. 

1988 г. 

3. Молдағұлов .М.А., Ө.К. Есқожаев, т.б. « 

Жануарлар ішкі аурулары», Алматы, 2009 

4. Ермаханов Ә.Н., Сиябеков С.Т., Қамбарбеков А.Т., Қазиев Ж.І. Жалпы аурутану Әдістемелік 

нұсқаулары. Алматы, 2007 ж Сиябеков С.Т. Дәріс жиынтығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 
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Сабақтың тақырыбы: Микроэлементтердің жетіспеуінен немесе көптігінен 

болатын аурулар 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер: Микроэлементтердің жетіспеуінен немесе көптігінен болатын аурулар 

  туралы жалпы түсінік беру және ауру малды нәтижелі емдеп, ойдағыдай сақтандыру үшін ауруды 

белгіленген нақтылы жоспар арқылы,жүйелі түрде,егжей –тегжейіне жете зертеу. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Гипокобальтоз.  

2. Эндемиялық зоб.  

3. Гипокупроз  

4. Цинктің,  

5. Магнидің жетіспеуі 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР білім 

және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Микроэлементтердің жетіспеуінен немесе көптігінен болатын аурулар 

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  
 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 

 
 

 

 

 

 

18-дәріс 

Тақырып: Микроэлементтердің жетіспеуінен немесе көптігінен болатын аурулар 

1. Гипокобальтоз.  

2. Эндемиялық зоб.  
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3. Гипокупроз  

4. Цинктің,  

5. Магнидің жетіспеуі 

 

Гипокальбатоз.  

Ауру көмірсу және белок алмасуының бұзылуымен сипатталып, кобальт витамин В12 

жетіспеушілігінен гипопластикалық анемия дамиды.  

Этиология. Эндемиялық ауру түрінде кобальт ( 2 мг/кг төмен ) мөлшері су аймақтарда кездеседі. 

Наблюдается это главным образом в местных с преобледанием почв песчанных, супесчанных, 

торфяно – болотостых, дерново – подзолистых ( Прибалтика, Украина, Белоруссия, Урал ).  

Симптомы. Дамуы созылмалы. Лизуха ( жолақ ) азыққа тәбеті, төмен қабырғаны жалайды, кеміру, 

жайылымда жерді жеу. Осыдан барып анемия, артофия, гипотония преджелужков, түлеуінің 

кешігуі. У овец жиропот приобретают ржаво – бурую окраску. 

 
Эндемиялық жемсау 
Бұл жануардың созылмалы ауруы, ол қалқанша бездерінің үлкейюімен сипатталады.  
Аурудың негізгі себебі – топырақта (0,00001 % кем), азықта (5 мг кем), суда (10 мкг/л кем) йодтың 
жетіспеушілігі. 
Симптомы.  Сиырларда бойы аласа, денесі ұзын, баста, мойында жүн қатты өседі, өнімдарлығы төмендеуі, 
іш тастаулар, жыныс циклінің бұзылуы, жемсаумен немесе жүнсіз бұзаулардың туу ретінде көрінеді. Жас 
малдарда ағымы жіті, ересектерде - созылмалы.  
Диагнозды: топырақты, суды, азықты, сүтті зертханалық зерттегеннен кейін қояды.  
Емі. Қалыпты жағдайда 1 л сүтте 60 мкг йод болу керек.  Рационға йодты калийды 3 мкг/кг,  
йодталған тұзды қосу керек 
 
Гипокупроз-  
Организмде мыс тапшылығынан туындайтын, гемопоэздің бұзылуымен түктің түсінің өзгеруімен, орталық 
жүйке жүйесінде дистрафиялық процесстермен қосарланып жүретін ,басымырақ созылмалы өтетін ауру.  
Жиі қойлар, әсіресе-қозылар, сирек бұғы төлі, шошқа және ірі қарамал, басқада малдар аурады. 
Себептері. 
Аурудың негізгі белгісі- топырақта және өсімдіктерде мыстың жылжымалы түрі жетіспейді немесе оларда 
молибден, күкірт, қорғасын, бор, кальций шектен тыс болғандықтан мыстың сіңіуін қиындатады. 
Дамуы.  
Мыс темірді гемоглобин құрамына енгізуді катализдейді, және эритроциттерді жетілдіреді, остеогенез 
пигментация және түк пен қауырсынның кератизациясына қатысады. 
Симптомдары. 
Ауру қойларда әсіресе қозыларда ауыр өтеді.Қойларда азыққа зауқы ауыспалы, кілегейлі қабықтар 
анемиялық, жүн өспейді, жылтырамайды, депигментацияланады, дененің көп жерінің жүні түсіп қалады. 
Ауру қозыларда өте ауыр түрде өтеді, ауруға тән клиникалық белгілері бар. Қозылар аяқтарын , мойынын 
созып жатады. Еттің ширақтығы төмен, орнынан тұрған кезде тәлтіректейді, жүргенде сүрінеді және 
құлайды.Мезгіл-мезгіл клоникалық және тетаниялық тырыспа байқалады. Қозылар туғаннан соң 2-5 күн 
өткенен соң өліп қалады. 
 
Емі.  
Отарда ауру қозылар пайда болғанда оларға тәулігіне 5-10 мл 0,1 %-ды мыс сульфатын қолданады. 
Қойлар менбасқада малдар рационында мысқа бай азықтар қосады.Тау шалғын шөбін,дала шөбін, орман 
жайылымын, бидайдың көк шөбін, жоңыршқа ,бұршақ тұқымдас қоспалар,жабайы жоңыршқа, жүгері мен 
бұршақ қоспасын , бұршақ жармасын,күнжара және мақта шиіті .Бұғы төлін  емдеу үшін аурудан айыққанша 
1 кг дене массасына 1,2 мг мыс сульфатын, 0,4 мг хлорлы кобальт береді. 
Сақтандыру. 
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Мыс сульфатын қажет мөлшерде арнайы азыққа қосып ас  тұзының минералды брикеті түрінде береді. Мыс 
жетіспеген аймақтарда топырақтың 1 га 3-7 кг мыс сульфатын енгізеді немесе жайылымдарға мыс 
купоросын шашады. 
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Тақырып: Микроэементтердің жетіспеуінен немесе көптігінен болатын аурулар 

Гиповитаминоздар 

Минералдар жетіспеушілігі.  
Жемшөпте және организмде витаминдердің, провитаминдердің болмауынан немесе көбіне 
олардың    тапшылығынан пайда болатын аурулар. Жеке витаминдер арасында  тығыз   
байланыс болады, соның арқасында олар организмге бірлесе отырып биологиялық әрекет   етеді. (А, Е және 
Д витаминдерінің, В тобындағы витаминдердің бірлесе әрекет етуі). Сондықтан белгілі 
 бір витаминнің болмауы не жетіспеуі басқа витаминдердің алмасуын бұзады. Витаминнің 
 белгілі бір түрінің болмауы не жетіспеуі әр витаминге тән аурулар туғызады, содан  
гиповитаминоз және авитаминоз дамиды. 

- А. Hypovitaminosis A. Ауру организімдегі майда еритін витаминдердің 
А ( ретинол ) және провитамин ( каротин ) жетіспеушілгінен болады. Барлық жануар түрі ауырады, негізінен 
төлдер, ересек жануарлар сирек ауырады.  
Этиологиясы. Төлдерде уыз, сүт және жануар тектес азықпен ретинолдың жетіспеушілігінен туындайды. 
Аналық малдар рационында каротин жетіспеушілігінен бауырдағы қор азайып және уызбен сүтте тапшылық 
пайда болады. 
Бұл жағдай жазғы қозғалыс ( выгуливания ) болмауынан, шөптегі каротиннің аз болуы, рационында сәбіздің 
болмауынан туындайды. 
Сондай – ақ ас қорыту жолдарының зақымдануынан, интоксикация, райиондағы протейн, кейбір ( 
отдельных ) микроэллементтердің жетіспеушілігінен, созылмалы инфекциялық және инвазиялық 
ауруларынан пайда болады.  
Клиникалық белгілері. Дамуы созылмалы, ірі жануарларда көмескі көрінеді. Жабырқау, өнімі төмендейді, 
анемия, көруі нашарлайды, әлсіз төл тууы.  
Уыз ему кезеңінен кейін төлдерде клиникалық белгілері жақсы көрінеді. Төл дамудан кешігеді, әлсіз, 
коньюнктивит, кератит, терісінің құрғауы, экзема және дерматит.  
Жаппай гастроэнтерит, бронхит, бронхопневмония пайда болады. Бұл шырышты қабықтардың 
функциясының және табиғи резистенттілігінің төмендеуінен пайда болады.  
Диагноз. Анамнезді ескере отырып, кешенді түрде қойылады. Клиникалық симптомдары, азық 
құрамындағы каротин және ретинолды анықтайды. Қан сары суын тексереді.  
Диагнозды дәйектеу үшін ішінара биопсия – бауырға, жүргізіп ретинолды анықтайды, офтаальмоскопия 
гиповитаминозды көру нервісінің өсіндісі ісуі және деформациясы пайда болады мүмкін. Сондай – ақ 
коньюнктиваның шырышты эпителий клеткасының мүйізденген торшасын санайды.  
Профилактика және емі. Каротин және ретинол жеткіліксіз болуын қамтамассыз етеді. Көк шөп, жоңышқа, 
клевер; сәбіз, витаминді шөп. Жазда жайылымда ұстау керек. 1кг құрама жемге 10 000 МЕ витамин А 
препаратын береді. Клиникалық белгісімен аурулар анықталса, ретинол дозасын 3 – 5 есе көп береді.  
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Буаз жануарларға байлауда болғани кезінде витамин А қарын, бауырда түзу үшін, туудан 1 – 2 / ай бұрын 
бұлшық етке аптасына 1 – рет аксерофтоп ацетаты майлы концентрациясын сиырға – 600 – 800 мың ӘБ, 
мегежінге – 250 – 350 мың ӘБ, беріп тууға бір апта қалғанда тоқтатады. 
 
Гиповитаминоз Е. Hypovitaminosis E. Ауру липидтік алмасудың бұзылуымен және көбею функциясының, 
бауыр дистрофиясы және некроз, бұлшық ет дегенерациясы. Барлық жануар түрі, әсіресе шошқа және терісі 
бағалы аңдар ауырады.  
Этиологиясы. Негізгі басты себеп – рационда майда еритін Е витамині ( токоферол ) жетіспеуінен пайда 
болады. Бұл витамин өсімдіктің жасыл бөлігі синтездейді, жасыл өсінділермен қамтамассыз етеді.  
Сондай – ақ бұзылған азықтар: қызған, бұзылған ет, балық ұны, көгерген азықтар салдарынан да болады 
Симптомы. Өтуі созылмалы. У самок региструют эмбриональный смретность, у самцов импотенция и 
нарушение спремиогенеза.  
Диагноз. Анамнездің деректерімен кешенді түрде қояды. Клиникалық белгілері бауырдағы токоферолды 
анықтайды.  
 
Профилактика және емі. Көк шөп, зеленный корм, сахарный свекла, өнген дән, ет қоректілерге шикі бауыр, 
ет. Алдын алу мақсатымен гранувит Е.  
 
Гиповитаминоз В1 – Hypovitaminosis В1. Ауру көмірсу алмасуының бұзылуынан, карбоксалды ферментті 
белсенділігінің төмендеуінен, әсіресе төлдер ауырады.  
Этиологиясы. Ауру азықпен тиаминнің жеткіліксіз түсуінен болады.  

Rp.: Thiamini bromidi 6 % - 1.0 

D.t.d. N 10 in ampulus  

S. Бұлшық етке күніне 1реттен 1 мл 

Гиповитаминоз В2 - ауру тотығу – тотықсыздану үрдістерінің бузылуымен сипатталады. Көбінесе 

бұзау торайлар ауырады.  

Этиологиясы. Сүттен ерте айрса болады.  

Симптомы. Утекут часты алопеции ( облысения ) области поясницы и тазовых конечностий, у собак 

выпадение волоса и дерматтиты вокруг глаз ( ногти ).  

 

Гиповитаминоз РР ( пеллагра ) – ауру тотығу – тотықсыздану үрдісінің бұзылуымен және терінің 

асқорту, жүйке жүйесінің зақымдалуымен. Көбіне торайлар және ит жануарлар сирек ауырады.  

 

Гиповитаминоз К. Қанның ұюының бұзылуымен сиптатталады.  

Этиологиясы. Негізгі себеп – азықпен филлохионның жеткіліксіздігі, дизбактериоз кишечника, 

гастроэнтеронолит, бұзылған азықтан дамиды.  

А гиповитаминозы және авитаминозы.  
Барлық түлікте кездеседі, бұл ауруға көбіне буаз және сауылатын Құс, төл және қолдан урықтандыру 
станцияларындағы айғыр, қошқар, бұқа, қабан шалдығады. 
Себебі. Бұл ауру Құсға А витамині және оның провитаминдері (каротин) тапшы жемшөп— 
қоңыр тартқан пішен, сабан, топан, барда, кебек беру; рационда углеводтар, витаминдер,  
микро және макроэлөменттер жетіспеген жағдайда сүрлемді не жемді көп беру; Құсды шөбі  
сирек жайылымға шығару; бұзауға, торайға А витамині жоқ сүт беру. Құсдың күтімінің нашар болуы 
(серуендетпеу, ультра-күлгін сәуле берілмеуі және т. б.), шек-қарынның; ба-уырдың  
індетті және инвазиялы аурулары авитаминоздардың дамуына себеп болады. 
Белгілері. Организмде А витаминінің жетіспеуі салдарынан жабынды эпителий клеткаларының калыпты 
құрылысы өзгереді және олардың қорғаныш қызметі бұзылады. Осыдан келіп  
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теміреткі, дерматит пайда болады, жүні өзгереді, тері құрғап, қайығызтанып түседі,  көз ауруға шалдығады: 
жас ағады, жарыққа қарай алмайды, кератит, конъюнктивит, блефарит  
(ксорофтальмия) ауруларына ұшырайды, көздің мүйіз қабығы жұмсарады және тесіледі (кератоҚұсиция), 
панофтальмит, әсіресе, жылқы гемералопияға, ұшырайды. Бұлшық еттері 
 діріл қағады, тартылып қалады, кейде параличке ұшырайды (шошқа, қой), Құсдың  
реті бұзылады. Ересек Құсда А гипо және авитаминозы салдарынан, ұрғашы Құс бедеу қалады,  
іш тастайды, өлі туады, шуы туспейді, эндометритке ұшырайды, еркек Құсдың сперматогенезі бұзылады, 
спермасы өзгеріске ұшырайды, жыныс безі мен жыныс мүшесі зақымданады, куығы қабынады, несеп 
шығару жүйесінде тас байланады. А гипо және авитаминозы салдарынан осал  
төл алынады, олар өмірге төзімсіз келеді, өсуі тежеледі, салмақ қосуы баяулайды, суық  
тимегеннің өзінде бронхы мен өкпесі қабынады, дене қызуы әдеттегідей немесе төмендеген жағдайда 
Құсдың іші өтеді, түрлі ауруға тез шалдыққыш келеді. 
Емі. Құсдың күтімі жақсартылады, қыста ол серуенге шығарылады. Ультра күлгін сәулемен емделеді, сапалы 
пішен түрлері көк шөп, сәбіз, ерте орылған шөптің сүрлемі беріледі. Тері  
астына не бұлшық етке 3-5 күн қата-рынан не 2-3 кунде 1 рет А витаминінің концентраты ірі  
Құсға 100-200 мың өлшемі, саулыққа, мегежінге, бұзауға 60-100 мың өлшем, марқа торайға  
20-40 өлшем мөлшерінде жіберіледі. Таза күйінде не жемге қосып балық майы сиырға күніне 
 1-2 рет 200 мл, мегежінмен саулыққа 10-12 тәулік бойы күніне 1 рет 50-100 мл мөлшерінде беріледі. 
Сонымен қатар өнген жем белоквитамин пастасын берген жөн. Витаминмен жаппай  
емдеу үшін рацион-ға суда өсірілген көк шөп қосады. 
Аурудан сақтау. А гипо және авитаминозынан сақтау үшін Құсға қажетті мөлшерде каротины  
бар жем-шөп беру керек. Құсдың әр 100 кг салмағына есептеп тәулік сайын ең кем дегенде буаз сиырға — 
60-80, сауын сиыра —            80-100, бұқаға — 50-80, 6 айға дейінгі бұзауға — 70-80, 
 буаз мегежінге —    20-30, торайы еметін мегежінге және қабанға 30-35, торайға — 25-30, буаз және қозы 
емізетін саулыққа — 20-30,жылқыға— 40-50 мг мөлшерінде каротин беріледі. 
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А-гиповитаминозы жайында түсінік 
Ретинолдың /А-витаминнің/ жетіспеушілігі. Ауру қыста және жазғұтырым жиі кездеседі.  
Аналық буаз малдың азық мөлшерінде каротин жеткілікті болмағанда одан туған төлдің бауырында, 
майында каротин мен ретинолдың қоры аз болады. Оның үстіне уыз сүтте де 
 каротин мен ретинолдың қоры аз болады да, уыз сүтпен ғана қоректенетін төлдің витаминнің 
жетіспеушілігінен болатын /гиповитаминоз/ ауруымен ауруына әкеп соғады. Бүл ауру жаңа  
туған төлдің диспепсиясымен, қарын мен ішектердің, өкпе мен бронхылардың, қабынуымен ауырғанын да 
кездеседі. Неге десеңіз, бірінші екі ауруда организмгс түскен   каротин мен ретинолды сіңіру процесі 
бұзылса, ал өкпе мен бронхылардың қабынуында ретинолдың өзі бұзылып басқа организмге керексіз зат 
түзіледі. 
Негізгі өзгерістерінің үлкен Құсда болатын —  өзгерістерден айырмашылығы жоқ. Ас қорыту жүйесінің 
кілегсйлі қабығының эпителий клеткалары көп қабатты болып, олардың жоғарғы  
бөлігі мүйізденеді. Кілегейлі қабықтан ары жатқан бездер семеді. Осындай өзгерістерді өкпедегі, тыныс алу 
жолдарындағы және зәр шығару жүйесіндегі эпителийлерден де байқауға болады. 
Ауырған Құсдар өсіп-өнбейді. Көздің мүйізді қабығы, коньюктивті қабынып, тауық көзденеді. 
 Ас қорыту жүйесінің жұмысы бүзылып, оның салдарынан диспепсия, қарын мсн ішектердің қабынуы 
байқалады. Ал тыныс жолдарының жұмысының бұзылуы өкпе мен бронхылардың қабынуына әкеп соғады. 
Ауру Құсдардың қозғалысы нашарлап, қозылар енелсрінен қалып  
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қояды. Кей кезде олардың нерв жүйесінің дүрыс жүмыс істемеуінен желкенің, аяқтың бүлшық сттерінің 
тартылуы байқалады. Ауру Құс көбінесе жата береді, олардың сезгіштік қабілеті әлсірейді. Кейіннен сіреспе 
тартылу пайда болып, ол деҚұсу процесіне қатысатын еттердің сал ауруына шалдығуына әкеп соғады. 
Торайлар кейде кемтар болып та туады /екі бөлінген таңдаймен, немесе артқы тесіксіз, т.с.с./, 
 олар нашар өседі, коньюактивасы қабынады, терісі бозарған сары түсті болып келеді,  
мойындары қисайып, қиқалақтап қозғалады, аяқтары тартылып, көздері көруден қалады,  
іштері өтеді, бронханың қабыну белгілері біліне бастайды. Көптеген торайлардың орта 
 құлақтары қабынады, қабақтары ісініп, қылшықтары жуандап, терілері қабыршақтанады.  
Әсіресе тамақтары дұрыс болмаған жас аналық шошқалардан алынған торайлар жиі ауырғыш келеді. Бүл 
аурумен ауырған торайларды тексергенде аскариды құртын жиі кездестіруге  
болады. 
Ауру өте жай дамиды. Аурудың бірінші белгілері /көзден   жас ағу, коньюактиваның қабынуы, қозғалысының 
сылбырлығы, іш өту т.б./  туғаннан кейін тек 12-15 күн өткен соң біліне бастайды, одан кейін оған басқа 
аурулардың белгілері қосылады. 
Негізінен аурудың белгілері мен зертханалық зерттеулерге /қандағы каротин мен ретинолды 
анықтау/сүйенген жөн. Сондай-ақ уыздағы, сүттегі, егер өлексе болған жағдайда бауырдағы ретинолды 
биохимиялық және люминесценттік әдістермен анықтау керек. 
Бұзау мен торайлардың қанының сары суындағы ретинолдың мөлшері 5-7 мкг %, сырдыкіне- 
15 мкг %, жаңа сойылған Құсдың бауырында- 0,3-0,5 мкг% болганда аурудың алғашқы  
белгілері біліне бастайды. 
Емдеу үшін балық майын / 1 мл-де 200-500 ХБ А витамині болады/, ретинолдың майлы 
 ерітіндісін / Т мл-де 100-300 мың ХБ/, цитраль, каротиннің майлы ерітіндісін /каротол/, үш витаминді, 
хиноин активалин қолданады. 
Сақтық шаралары үшін ретинолды бұзауларға 100-150 ХБ /кг, торайларға-1 50-200 ХБ/ кг, құлындарға-120-
180 ХБ/ кг, қозыларға-100-120 ХБ/ кг мөлшерінде жібсрсді. Ал емдік ретінде  
осы мөлшерді екі есе арттырады. Төлдердің ас қорыту жүйесінің аурулары бола қалған  
жағдайда, олардың ішектерінің кілегей қабығы арқылы сору процессі бүзылатындықтан ретинолдың майлы 
ерітінділерін еттің ішіне жіберген жөн. Витаминдердің 3-5 күндік мөлшерін  
бір жолы бірақ жіберуге болады.  Төлдердің азық қүрамына каротині бар тағамдарды снгізу 
 керек, қызыл сэбіз, сэбіздің не сүрлемнің сөлі, шөптің, не қылқан жапырақтың түнбасы,  
көк шөптің үны, сснаж, өсірілегн көкөніс, уыздан жасалған ірімшіктсрді беругс болады. 
Ең негізгі аналық буаз Құсдың азық мөлшеріндегі каротинді қадакалау. Буаз сиырдың 
 азығында 100 кг салмагына ссептегсндс 60-80 мг, буаз қойлардың азығында -20-30 мг, буаз биелерде-40-50 
мг, буаз шошқаларда-30-40 мг каротин болуы керек. Жана туғап төлдсрді  
қүнарлы уыз сүтпен қамтамасыз етіп отыру қажет. Жақсы уызда сүткс қарағанда каротин  
10-100 есе артық болады. Жаңа туған бүзау бірінші уызды қабылдаған күні басқа күндерге қарағанда 5-6 
каротинді артық алады. 
 
Д-гиповитаминозы 
Д-гиповитаминозы (рахит, мешел)—Құс денесінде Д витамині жетіспеуі салдарынан кальций 
 мен фосфор алмасуын бұзатын ауру. Онымен әдетте төл ауырады. Ауру ұзаққа созылады. 
Табиғи жағдайда күн шұғыласының (ультра-күлгін сәуленің) әсерінен көк шөп құрамындағы эргостерин (Д 
провитамині) Д2 витаминіне, ал Құс денесіндегі (терісіндегі) дегидрохолестерин 
 (Д провитамині) Д3 витаминіне айналып отырады. Демек, Құс денесіндегі Д витаминінің  
деңгейі, біріншіден, осы витаминнің жем-шөптегі мөлшеріне, екіншіден, Құсдың қанша  
уақыт күн көзінде болуына байланысты. 
Рахитке ұшыраған бұзаудың ең алдымен сүйектері зақымданады: ішіне минералдық  
(кальций мен фосфор) тұздар шөкпейді де, олар шеміршек күйінде қалады, майысқақ, сыңғақ болады. Төл 
өз салмағын өзі көтере алмай, қисаңдайды, оның аяқ сүйектері майысып,  
бір жағына қарай бұлтиып шығып тұрады. Буаз кезінде құнарсыз азықпен азықтандырылған (рационында Д 
вита-мині, кальций және фосфор тұздары, микроэлементтер жетіспеген)  
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сиырдан туған бұзау да рахитке шалдығады. Күн түспейтін, дымқыл, тар қорада ұсталған, азығының 
құрамында Д, А витаминдері, минералдық заттар, мик-роэлементтер жетіспейтін бұзаулар рахитке бейім 
келеді. Сондай-ақ ас қорыту органдары (ішек, қарын, бауыр т. б.)  
қабынып, витаминдер мен минералдық тұздарды сіңіре алмаса да, бұзау рахитке ұшырауы  
мүмкін. 
Ауру белгілері. Рахит ұзаққа созылатын ауру болғандықтан оның белгілері бірден аңғарылмай, біртіндеп 
барып көзге түседі. Ауру төлдің тәбеті қашады, азықтың дәмін сезу қабілеті бұзылады. Ол қораның 
қабырғасын, еденің, топырақ не болса соны жалай береді, лас су (несеп, нәжіс тамған) ішеді. Осыған орай, 
оның іші   өтеді, кейде іші  кебеді, ішек-қарынның  қозғалысы (жиырылуы) 
баяулайды,  шырын  шығару  қабілеті  төмендейді. Ауру бүзау бара-бара ақсайды, жүрген кезде талтан-
дайды, кейде тізерлеп (алдыңғы аяқтарымен) жорғалайды.  Аяқ  буындары  ісіп  кетеді.  Алдыңғы  аяқтарын 
(тізеден жоғары жағын)  
маймитып алшақ басады. Жас төлдің көкірегі қушияды: қабырғалары мен  төс  сүйегі  
өспей қалады. Оның іші қампияды (дүмпік қарын), белі майысады. Төске жалғасқан қабырға ұштары 
томпайып шығып тұрады. Ауру асқынса төлдің жемшөпке тәбеті тартпайды, тынысы тарылады. Ол әлсірейді, 
арықтайды, өспей қалады. Уақытында емдемесе ауру Құсдың  
сүйектерінде табиғи қалпына келмейтін күрделі   өзгерістер (майысу, қисаю, бұлтиып  шығу  
т. б.) туады.  Ол  Құс болмайды, құнын жояды. 
Емі. Ауру Құсдың азығы мен күтімі (рационға витаминге бай,  минералдық заттары  мол азық енгізу, жарық, 
жылы қорада бағу) жақсартылады. Оған қосымша азық ретінде күніне бір мезгіл  
бор, сүйек ұны (Құс салмағының әр килограмына — 0,5 г), ас тұзы (0,05-0,08 г), 
кальцийфосфат   (0,4  г),   глицеринфосфорлы   кальций (0,05-0,06 г), сондай-ақ күніне екі 
 мезгіл Д витаминінің майлы концентраты (Құс салмағының әрбір 10 килограмына—200 м)  
немесе балық майы   (25-50 г) беріледі. Қыста күн жылы, ауа тынық болса төлді серуенге 
 шығарып, оның бойын сергітеді. Мүмкін болса, ПРК-2, ПРК-7, ЭУВ-15-30 шамдарын 
 қолданып, Құс денесіне ультра күлгін сәуле түсіреді. 
Аурудан сақтану. Буаз сиырлар мен жас төлдің азығы мен күтімін жақсартады.  
Қүн сайын сыртқа шығарып қыдыртып олардың бойын сергітеді. Рахит ауруын  
туды-ратын негізгі себептерді жояды. 
 
Кейбір мал ағзасына қажетті витаминдердің әсері  
жөнінде қысқаша сипаттама. 

Емдік – профилактикалық 

әсері бойынша витамин 

топтары 

Қысқаша клинико – 

физиологиялық сипаттама 

Витамин атаулары 

Ағзаның жалпы 

реактивтілігін көтергіш 

витаминдер 

Зат алмасу және орталық 

жүйке жүйесінің 

функцияларын қалпына 

келтіреді. 

Тиамин, риболфлавин, 

никоттинамид, пиридоксин, 

ретинол, аскорбин 

қышықылы т.б. 

Антигеморрагиялық Қан ұюын жоғарлатады, 

қан тамырларының 

резистенттілігін және 

өткізгіштігін қалпына 

келтіруді қамтамасыз етеді. 

Аскорбин қышқылы, 

филохинон. 

Антианемиялық Қанның түзілуін 

стимулдейді және қалпына 

келтіреді. 

Аскорбин қышқылы, фоли 

қышқылы, пиридоксин. 

Антиинфекциялық Ағзаның инфекцияға қарсы 

тұруын көтереді. 

Ретинол, аскорбин 

қышқылы, кальциферол,  

В тобы витаминдері. 
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Көруді қалпына келтіруші Көздің қараңғылыққа 

бейімделуін, көз көруін 

күшейтуді, түрлі –түсті 

көру алаңын кеңейтуді 

қамтамасыз етеді. 

Ретинол, рибофлавин, 

аскорбин қышқылы 

Көбеюге әсері Жыныс мүшелерінің 

қызметін жоғарлатады. 

Токоферол, ретинол, 

пиридоксин, 

цианокобаламин. 
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Тақырып: Гиповитаминоздар және авитаминоздар 

Гиповитаминоздар және авитаминоздар жемшөпте және организмде витаминдердің, 

провитаминдердің болмауынан немесе көбіне олардың тапшылығынан пайда болатын 

аурулар. Жеке витаминдер арасында ТЫҒЫЗ байланыс болады, соның арқасында олар 

организмге бірлесе отырып биологиялық әрекет етеді. (А, Е және Д витаминдерінің, В 
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тобындағы витаминдердің бірлесе әрекет етуі). Сондықтан белгілі бір витаминнің болмауы 

не жетіспеуі басқа витаминдердің алмасуын бұзады. Витаминнің белгілі бір түрінің болмауы 

не жетіспеуі әр витаминге тән аурулар туғызады, содан гиповитаминоз және авитаминоз 

дамиды.А гиповитаминозы және авитаминозы. Барлық түлікте кездеседі, бұл ауруға көбіне 

буаз және сауылатын Құс, төл және қолдан урықтандыру станцияларындағы айғыр, қошқар, 

бұқа, қабан шалдығады.Себебі. Бұл ауру Құсға А витамині және оның провитаминдері 

(каротин) тапшы жемшөп—қоңыр тартқан пішен, сабан, топан, барда, кебек беру; рационда 

углеводтар, витаминдер, микро және макроэлөменттер жетіспеген жағдайда сүрлемді не 

жемді көп беру; Құсды шөбі сирек жайылымға шығару; бұзауға, торайға А витамині жоқ сүт 

беру. Құсдың күтімінің нашар болуы (серуендетпеу, ультра-күлгін сәуле берілмеуі және т. 

б.), шек-қарынның; ба-уырдың індетті және инвазиялы аурулары авитаминоздардың 

дамуына себеп болады.Белгілері. Организмде А витаминінің жетіспеуі салдарынан жабынды 

эпителий клеткаларының калыпты құрылысы өзгереді және олардың қорғаныш қызметі 

бұзылады. Осыдан келіп теміреткі, дерматит пайда болады, жүні өзгереді, тері құрғап, 

қайығызтанып түседі, көз ауруға шалдығады: жас ағады, жарыққа қарай алмайды, кератит, 

конъюнктивит, блефарит (ксорофтальмия) ауруларына ұшырайды, көздің мүйіз қабығы 

жұмсарады және тесіледі (кератоҚұсиция), панофтальмит, әсіресе, жылқы гемералопияға, 

ұшырайды. Бұлшық еттері діріл қағады, тартылып қалады, кейде параличке ұшырайды 

(шошқа, қой), Құсдың қозғалыс реті бұзылады. Ересек Құсда А гипо және авитаминозы 

салдарынан, ұрғашы Құс бедеу қалады, іш тастайды, өлі туады, шуы туспейді, эндометритке 

ұшырайды, еркек Құсдың сперматогенезі бұзылады, спермасы өзгеріске ұшырайды, жыныс 

безі мен жыныс мүшесі зақымданады, куығы қабынады, несеп шығару жүйесінде тас 

байланады. А гипо және авитаминозы салдарынан осал төл алынады, олар өмірге төзімсіз 

келеді, өсуі тежеледі, салмақ қосуы баяулайды, суық тимегеннің өзінде бронхы мен өкпесі 

қабынады, дене қызуы әдеттегідей немесе төмендеген жағдайда Құсдың іші өтеді, түрлі 

ауруға тез шалдыққыш келеді.Емі. Құсдың күтімі жақсартылады, қыста ол серуенге 

шығарылады. Ультра күлгін сәулемен емделеді, сапалы пішен түрлері көк шөп, сәбіз, ерте 

орылған шөптің сүрлемі беріледі. Тері астына не бұлшық етке 3-5 күн қата-рынан не 2-3 

кунде 1 рет А витаминінің концентраты ірі Құсға 100-200 мың өлшемі, саулыққа, мегежінге, 

бұзауға 60-100 мың өлшем, марқа торайға 20-40 өлшем мөлшерінде жіберіледі. Таза күйінде 

не жемге қосып балық майы сиырға күніне 1-2 рет 200 мл, мегежінмен саулыққа 10-12 тәулік 

бойы күніне 1 рет 50-100 мл мөлшерінде беріледі. Сонымен қатар өнген жем белоквитамин 

пастасын берген жөн. Витаминмен жаппай емдеу үшін рацион-ға суда өсірілген көк шөп 

қосады.Аурудан сақтау. А гипо және авитаминозынан сақтау үшін Құсға қажетті мөлшерде 

каротины бар жем-шөп беру керек. Құсдың әр 100 кг салмағына есептеп тәулік сайын ең кем 

дегенде буаз сиырға — 60-80, сауын сиыра — 80-100, бұқаға — 50-80, 6 айға дейінгі бұзауға 

— 70-80, буаз мегежінге — 20-30, торайы еметін мегежінге және қабанға 30-35, торайға — 

25-30, буаз және қозы емізетін саулыққа — 20-30,ЖЫЛҚЫҒА— 40-50 мг мөлшерінде 

каротин беріледі. 1.2 ДәрумендерДәрумендер – аз мөлшерде жоғары биологиялық пәрменді, 

организмнің өмір сүруіне қажетті органикалық қосынды. Организмге азықпен бірге дайын 

күйде немесе алдын-ала қалыптасқан пәрменді формада түседі.Дәрумендер ферменттердің 

және коферменттердің құрамына кіреді. Олар әртүрлі химиялық құрылысты және қызметті 

болады.Олар организмде энергия көзі ретінде немесе құрылымдық элементтер ретінде 

қолданылмайды. Оның басты қызметі әртүрлі физологиялық процесстердің жұмысын үдету 

және реттеу. Барлық дәрумендер, азықта кездесетін. Олардың ерігіштігі және физиологиялық 

әсерімен-жасушадағы зат алмсасуға қатысуымен класқа бөлінеді.Дәрумендер ерігішігімен 

екі топқа бөлінеді: суда еритіндер және майда еритіндер. Оларды жасушадағы зат 

алмасудағы рөлі жөнінен оларды биокаталикалық әсер ететін және индуктивті әсер ететін 

дәрумендер болып бөлінеді.Биокаталикалық әсер ететін дәрумендер ферменттердің түзілуіне 

қатысады және олардың құрамына кіреді. Оларға В4 және В12-ден басқа В тобындағы 

дәрумендер кіреді. Индуктивті әсер ететін дәрумендер – бұл ұлпалардың 
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дифференциациясын ұстап, жасушаның құрылымының реттілігін қамтамасыз етеді. Оған А, 

Д, Е, С дәрумендері және холин жатады. Бұл топтағы дәрумендер суда еритін В топтағы 

дәрумендермен ұқсас келеді. Көптеген В топтағы дәрумендер-энергетикалық метаболизм 

және биохимиялық реакциялардың қалыптасуына қатысады. В тобындағы дәрумендерге А, 

Д, Е және К, ал суда еритін дәрумендерге В тобы және С жатады. Организмде 

синтезделмейтін болғандықтан А, Д және Е дәрумендері ит және мысық мәзірінде тұрақты 

болуы шарт. К дәруменнің болуына аз көңіл бөлінеді, себебі ол ішек бактерияларымен 

организмде синтезделеді.Майда еритін дәрумендердің негізгі көзі бауыр, май, жұмыртқа 

сары уыз, дәнді дақылдар. Е дәруменінен басқа барлық дәрумендер өсімдік азықтарында 

провитамин түрінде кездеседі.Итке қарағанда мысықтар провитамин бета-каротиннен А 

дәруменін синтездей алмайды. Сондықтан, мысықтар А дәруменін жануардан алынатын 

азық арқылы алу керек. К дәруменінен басқа майда еритін дәрумендер организмде қорда 

сақталады. Олардың жетіспеушілігі қордағы дәрумендер таусыуынан болады. А дәрумені 

көру және есту қызметін реттейді. Ол сондай-ақ, эпитемий жасушалырының өмір сүруіне 

және сүйектен өсуіне қажет. Бұдан басқа, А дәрумені жасушалық дифференцияциясына және 

митоздың жылдамдауына әсер етеді.Д дәрумені кальций мен фосфордың алмасуы мен 

сіңірілуіне, паратгормонмен бірге сүйек және тіс кальцификациясына жауап береді. Е 

дәрумені организмде актиоксиданттың қызмет атқарады және қалыптасу қызметін 

реттейді.К дәрумені қанның дұрыс ұюына қажет, жиі протромбиннің синтезіне 

керек.Организм А және Д дәруменінің шамадан тыс түсуі токсикалық нәтиже беруі мүмкін. 

Мысалы, организмдегі Д дәрумені төрт есеге көбейсе, қандағы холестериннің мөлшері 

артады, ал одан да жоғары болса жұмсақ ұлпалардың кальцификациясы байқалады.А 

дәруменінің токсикалық нәтижесі 50-100 есеге көтерілгенде байқалады.Мәзір дайындағанда 

В группадағы дәрумендердің болуына аса көңіл бөлінбейді, себебі, олар іщек 

микрофлорасында синтезделеді. В тобындағы дәрумен-ниацин жануар микрофлорасында 

синтезделеді, бірақ басқа дәрумендермен салыстырғанда мысықтың организмінде ниацин 

синтезделмейді.В тобының дәрумендерінің негізгі көзі – бауыр, ашытқы, жұмыртқа сары 

уызы және дәнді дақылдар.В дәруменінен басқа суда еритін дәрумендер организмде бауырда 

қорға жинала алмайды.В дәруменінің биологиялық ролі – ол организмдегі метабализмді 

реттеуші. Сондай-ақ, олар жануарлардың тәбетін реттейді.С дәрумені ит пен мысықтың 

бауырында глюкозадан жеткілікті мөлшерде синтезделеді. С дәрумені өсімдікте, жемісте 

және көкөністе кездеседі. Жараның жазылуына және қылтамырдың қабырғасының 

бірқалыпты ұстауда, сондай-ақ жасушаларалық құрылымының түзілуіне, қан кету және 

құрқұлақтың болдырмауына маңызы С дәруменінің зор.Суда еритін дәрумендердің 

организмінен үнемі бөлініп отыруының нәтижесінде, олардың токсикалық әсері 

байқалмайды.Гипервитаминоз бен авитаминоздың себебі азықтағы дәрумендердің теңсіздігі 

болуы мүмкін. Диагнозды дұрыс қойған жағдайда, автаминозды сәйкес препараттармен 

емдейді. Жануарларда дәруменді қоспаларды дұрыс қолданбау нәтижесінде 

гиповитмминоздан көрі гипервитаминоз жиі болады.Жануарларға дәрумен жетіспеушілігі 

сирек кездеседі, себебі оларға дәрумендердің негізгі көздері қол жеткізуімен, ал арнайы 

дайындалған өндірістік азықтық құрамында дәрумендер жеткілікті мөлшерде 

болады.Азықты дайындау және сақтау кезінде, олардың құрамындағы дәрумендер азаяды. 

Тұрақтылығы аз дәрумендер В (талин), фалиол қышқылы, А, Е және К дәрумендері. Осы 

жағдайды ескере отырып жоғары дәрежелі өндірістік азықты дайындау кезінде, олардың 

құрамына осы дәрумендердің жетіспейтін мөлшерін қосады. Жануарды тамақтандырғанда 

жоғары дәрежелі өндірістік азықты қолдануға болмайды, өйткені бұл гипервитаминозға 

әкеліп соқтыруы мүмкін.1. 3 А-гиповитаминозы жайында түсінікРетинолдың /А-витаминнің/ 

жетіспеушілігі. Ауру қыста және жазғұтырым жиі кездеседі. Аналық буаз Құсдың азық 

мөлшерінде каротин жеткілікті болмағанда одан туған төлдің бауырында, майында каротин 

мен ретинолдың қоры аз болады. Оның үстіне уыз сүтте де каротин мен ретинолдың қоры аз 

болады да, уыз сүтпен ғана қоректенетін төлдің витаминнің жетіспеушілігінен болатын 
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/гиповитаминоз/ ауруымен ауруына әкеп соғады. Бүл ауру жаңа туған төлдің 

диспепсиясымен, қарын мен ішектердің, өкпе мен бронхылардың, қабынуымен ауырғанын 

да кездеседі. Неге десеңіз, бірінші екі ауруда организмгс түскен каротин мен ретинолды 

сіңіру процесі бұзылса, ал өкпе мен бронхылардың қабынуында ретинолдың өзі бұзылып 

басқа организмге керексіз зат түзіледі.Негізгі өзгерістерінің үлкен Құсда болатын - 

өзгерістерден айырмашылығы жоқ. Ас қорыту жүйесінің кілегсйлі қабығының эпителий 

клеткалары көп қабатты болып, олардың жоғарғы бөлігі мүйізденеді. Кілегейлі қабықтан ары 

жатқан бездер семеді. Осындай өзгерістерді өкпедегі, тыныс алу жолдарындағы және зәр 

шығару жүйесіндегі эпителийлерден де байқауға болады.Ауырған Құсдар өсіп-өнбейді. 

Көздің мүйізді қабығы, коньюктивті қабынып, тауық көзденеді. Ас қорыту жүйесінің 

жұмысы бүзылып, оның салдарынан диспепсия, қарын мсн ішектердің қабынуы байқалады. 

Ал тыныс жолдарының жұмысының бұзылуы өкпе мен бронхылардың қабынуына әкеп 

соғады. Ауру Құсдардың қозғалысы нашарлап, қозылар енелсрінен қалып қояды. Кей кезде 

олардың нерв жүйесінің дүрыс жүмыс істемеуінен желкенің, аяқтың бүлшық сттерінің 

тартылуы байқалады. Ауру Құс көбінесе жата береді, олардың сезгіштік қабілеті әлсірейді. 

Кейіннен сіреспе тартылу пайда болып, ол деҚұсу процесіне қатысатын еттердің сал 

ауруына шалдығуына әкеп соғады.Торайлар кейде кемтар болып та туады /екі бөлінген 

таңдаймен, немесе артқы тесіксіз, т.с.с./, олар нашар өседі, коньюактивасы қабынады, терісі 

бозарған сары түсті болып келеді, мойындары қисайып, қиқалақтап қозғалады, аяқтары 

тартылып, көздері көруден қалады, іштері өтеді, бронханың қабыну белгілері біліне 

бастайды. Көптеген торайлардың орта құлақтары қабынады, қабақтары ісініп, қылшықтары 

жуандап, терілері қабыршақтанады. Әсіресе тамақтары дұрыс болмаған жас аналық 

шошқалардан алынған торайлар жиі ауырғыш келеді. Бүл аурумен ауырған торайларды 

тексергенде аскариды құртын жиі кездестіруге болады.Ауру өте жай дамиды. Аурудың 

бірінші белгілері /көзден жас ағу, коньюактиваның қабынуы, қозғалысының сылбырлығы, іш 

өту т.б./ туғаннан кейін тек 12-15 күн өткен соң біліне бастайды, одан кейін оған басқа 

аурулардың белгілері қосылады.Негізінен аурудың белгілері мен зертханалық зерттеулерге 

/қандағы каротин мен ретинолды анықтау/сүйенген жөн. Сондай-ақ уыздағы, сүттегі, егер 

өлексе болған жағдайда бауырдағы ретинолды биохимиялық және люминесценттік 

әдістермен анықтау керек.Бұзау мен торайлардың қанының сары суындағы ретинолдың 

мөлшері 5-7 мкг %, сырдыкіне-15 мкг %, жаңа сойылған Құсдың бауырында- 0,3-0,5 мкг% 

болганда аурудың алғашқы бслгілері біліне бастайды.Емдеу үшін балық майын / 1 мл-де 200-

500 ХБ А витамині болады/, ретинолдың майлы ерітіндісін / Т мл-де 100-300 мың ХБ/, 

цитраль, каротиннің майлы ерітіндісін /каротол/, үш витаминді, хиноин активалин 

қолданады.Сақтық шаралары үшін ретинолды бұзауларға 100-150 ХБ /кг, торайларға-1 50-

200 ХБ/ кг, құлындарға-120-180 ХБ/ кг, қозыларға-100-120 ХБ/ кг мөлшерінде жібсрсді. Ал 

емдік ретінде осы мөлшерді екі есе арттырады. Төлдердің ас қорыту жүйесінің аурулары 

бола қалған жағдайда, олардың ішектерінің кілегей қабығы арқылы сору процессі 

бүзылатындықтан ретинолдың майлы ерітінділерін еттің ішіне жіберген жөн. Витаминдердің 

3-5 күндік мөлшерін бір жолы бірақ жіберуге болады. Төлдердің азық қүрамына каротині бар 

тағамдарды снгізу керек, қызыл сэбіз, сэбіздің не сүрлемнің сөлі, шөптің, не қылқан 

жапырақтың түнбасы, көк шөптің үны, сснаж, өсірілегн көкөніс, уыздан жасалған 

ірімшіктсрді беругс болады.Ең негізгі аналық буаз Құсдың азық мөлшеріндегі каротинді 

қадакалау. Буаз сиырдың азығында 100 кг салмагына ссептегсндс 60-80 мг, буаз қойлардың 

азығында -20-30 мг, буаз биелерде-40-50 мг, буаз шошқаларда-30-40 мг каротин болуы 

керек. Жана туғап төлдсрді қүнарлы уыз сүтпен қамтамасыз етіп отыру қажет. Жақсы уызда 

сүткс қарағанда каротин 10-100 есе артық болады. Жаңа туған бүзау бірінші уызды 

қабылдаған күні басқа күндерге қарағанда 5-6 каротинді артық алады.1.4 Д-

гиповитаминозыД-гиповитаминозы (рахит, мешел)—Құс денесінде Д витамині жетіспеуі 

салдарынан кальций мен фосфор алмасуын бұзатын ауру. Онымен әдетте төл ауырады. Ауру 

ұзаққа созылады.Табиғи жағдайда күн шұғыласының (ультра-күлгін сәуленің) әсерінен көк 
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шөп құрамындағы эргостерин (Д провитамині) Д2 витаминіне, ал Құс денесіндегі 

(терісіндегі) дегидрохолестерин (Д провитамині) Д3 витаминіне айналып отырады. Демек, 

Құс денесіндегі Д витаминінің деңгейі, біріншіден, осы витаминнің жем-шөптегі мөлшеріне, 

екіншіден, Құсдың қанша уақыт күн көзінде болуына байланысты.Рахитке ұшыраған 

бұзаудың ең алдымен сүйектері зақымданады: ішіне минералдық (кальций мен фосфор) 

тұздар шөкпейді де, олар шеміршек күйінде. 

 

Пайдаланған әдебиеттер 

М.А. Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. Жануарлар 

ауруларының  клиникалық диагностика.   

2.К.Н. Қожанов «малдың ішкі жұқпалы емес аурулары» 

3.   Интернет  желісі 

 

 

 

 

 

 

  

 

ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Тері аурулары 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер: Тері аурулары  туралы жалпы түсінік беру және ауру малды нәтижелі 

емдеп, ойдағыдай сақтандыру үшін ауруды белгіленген нақтылы жоспар арқылы,жүйелі 

түрде,егжей –тегжейіне жете зертеу. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. экзема, 

 2.дерматит, 

 3. абсцесс,  

4..фурункулез,  
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5. флегмона 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР білім 

және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма:Тері аурулары 

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  

 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 
 
 

 

 

 

  
 
 

Тақырып: Тері аурулары  

1.Экзема 

2.Дерматиттер.  

3.Жем-шөптің әсерінен болатын бөртпелер.  

4.Қышыма. 

5 Крапивница.  

6.Сывороточная болезнь.  

7. Аллопеция  
 

Тері аурулары   

Тері жабынының аурулары қызарумен,терінің тітіркенуімен,шаштың түсуімен, механикалық 

,химиялық немесе биологиялық қоздырушылар нәтижесінде жүн жабынының күңгірттігімен 

сипатталады.  Терінің негізгі ауруларына экзема, дерматит, абсцесс, фурункулез, флегмона жатады.  

Экзема. Бұл терінің әр түрлі қоздырушыларға жоғары сезімталдығы (аллергия) мен ең алдымен 

эпидермистің зақымдауымен сипатталатын терінің қабынуы.  

Себептері механикалық қоздырушылар-мойын жібінің қажауы, эктопаразиттер (кенелер,биттер мен 

сіркелер), химиялық қоздырушылар-дәрі-дәрмектер, микрофлора, дұрыс азықтандырмау, 

асқоытудың бұзылуы, созылмалы аурулар болуы мүмкін.  
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Дерматит. Дерматит барлық тері қабаттарының бӛртпесіз( папула, везикула, пустула) 

қабынуы. Ол механикалық қоздырушылардың (қажалу,дақ), химиялық заттардың болуы  

 

білінеді.Іріңді инфекцияның асқынуы кезінде лай экссудаттың термен шығуы,тері жаралану 

пайда болуы байқалады.Созылмалы ӛтуі барысында кір мен ірің жиналатын тері қатпары 

қалыптасады.  Алдын алу мен емдеу ең алдымен ауру себебін жоюға негізделеді. 

Травматикалық дерматит кезінде тұтқыр басулар(мырыш,фурацилинді 1: 1500 ,т.б) 

қолданылады. Сонымен қатар майлары бар таңғыштар,мысалы тетрациклин,преднизолон 

қолданылады. Іріңді дерматит кезінде аймақтарды келесі антисептикалық таңғыштар мен 

ұнтақтар қолдану арқылы жуады (стрептоцид, норсульфазол және т.б.). Фурункулез. Бұл түк 

қапшығының,май безінің, сондай-ақ фурункулалардың түзілуімен жүретін, оларды 

қоршайтын борпылдақ клетчатканың стаффилококкты іріңді-некротикалық қабынуы (сур 

Фурункул – конус тәрізді, қатты ауырсынатын тығыз жаңғақ тәрізді   

тӛбешік.Бұл ауруға терінің ұзақ уақыт бойы ластануы, тырнаулар мен тері жабыны 

бүтіндігінің зақымдануы ,полигиповитаминоздар және зат алмасудың бұзылуы, сондай-ақ 

себорея(май бездері қызметінің күшеюімен сипатталатын аурулар) және безеу 

(іріңділер)негіз болады.  Фурункулез кезде әдетте ірі қара малда желіні зақымдалады. 

  Фурункулездің алдын-алу ауру себебін жоюға,поливитаминдік препараттарды беруге және 

зақымдалған жерді қармайлы сабынмен жууға негізделеді. Ауруды емдеу зақымдалған жерді  

70 %-тік йодты, 2 %-тік салицил немесе камфорлы спиртпен немесе жасыл гауһар 

ерітіндісімен ӛңдеуге негізделеді. Сондай-ақ ихтиолды парафинмен және басқа құрғақ 

жылу,ультракүлгін сәулеленуді қолданады. Фурункулды ашқаннан кейін антибиотикті 

терапия тағайындалады, рационға дәруменді препараттарды,новокаинді блокада және басқа 

да емдік процедуралар патологиялық процестердің даму деңгейіне байланысты жасалынады.  

Абсцесс. Абсцесс – тері жабындысының ластануы, тесілген жарақаттар, жарадағы ірің 

ұюлары әсерінен болатын патогенді стаффилококктар, стрептококкалар және басқа да іріңді 

микробтар тудыратын ауыр іріңді қабыну нәтижесінде пайда болатын патологиялық аймақ.  

Формасы бойынша абсцесс жарты сфера тәрізді. Ол шектелген, қамыр тәрізді 

консистенциядан, ұстағанда тербелетін ыстық ісіктен басталады.Дене қызуы жоғары. 

Алғашқыда жылыту компресстері,ыстық басу,жылытқы қолданылады.Суық пен массаж 

тыйым салынған. Флюктуацияның паайда болуымен іріңдеуді кесіп(ветеринар маман 

жасайды),кейін оны ашық жарақат сияқты емдейді.  Флегмона. Бұл борпылдақ клетчатканың 

және іріңді инфекцияға тенденциясы басым болатын дамушы некроздың іріңді қабынуы. Ол 

жоғары  вирулентті  инфекцияның ұлпаларына фурункулдан,абсцесстен және басқа да іріңді 

процестерден түсу кезінде пайда болады. Инфекция бастауы сыртқы жабыннан немесе 

лимфогенді жолдар арқылы ұлпаларға енеді. Процесстің дамуына ұлпалардың зақымдалуы 

негіз болады.  Аталған ауру кезінде барлық  аймақтың ауқымды ісінуі,қатты ауырсыну,дене 

Экзема қызарумен, түйіндердің (папула), кӛпіршіктердің (везикула), іріңдердің (пустула), қабыршақ 

және қабықтардың тері бетінде суланып пайда болуымен, қышынумен,тырнаумен,малдың 

жүдеуімен білінеді.Емдеу алдында қоздырушыны жою қажет. Жергілікті жерге мырыш,ксероформ 

майларын,стероидті гормондары бар майларды, 3–5 %-тік пиоктанин және жаыр гауһар 

ертіндісін,ал ішке –фуросемидті қолданады.  

 
Экзема өзіне тән терінің жоғарғы қабаттарында қабыну арқылы пайда болатын аурудың түрі, эпидермисті 
және популярлы қабаттары. 
Белгілері: терінің қызаруы, домығуы, майда қызыл бөртпе, жылтыр сулы бөртпелер, бірте бірте оның 
қабыршықтануы, бетінің кеуіп және қышынудың пайда болуы. Бұл ауру малдың барлыө түрінде кездеседі. 
Әсіресе ит пен мысықта. 
Себептер: экзогенді(сыртқы) және эндогенді(ішкі) болып бөлінеді. 
Экзогендік себептеріне: механикалық(майда жәндітердің шығуы, үйкеліс), химиялық(теріге көп 

уақыт бойы әр түрлі майлы заттар жағудан, жара бетіне әртүрлі 
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қызуының кӛтерілуі байқалады.Ауру сондай-ақ дене қызуының  40 °C-тан жоғары 

кӛтерілуімен ,малдың жабырқаңқы болуымен,тәбеттің тӛмендеуімен білінеді.  Аурудың 

басында жылу процедураларын тағайындайды: жылытатын компресс,ыстық 

басу,жылытқы,септикалық емес дәрілерді- сульфаниламид, антибиотиктерді жылулық 

ораумен бір мезгілде беру керек. Процестің қатты дамуы кезінде хирургиялық кӛмекке 

жүгіну мүмкіндігі бар   
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Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Төл аурулары 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер: Төл аурулары   туралы жалпы түсінік беру және ауру малды 

нәтижелі емдеп, ойдағыдай сақтандыру үшін ауруды белгіленген нақтылы жоспар 

арқылы,жүйелі түрде,егжей –тегжейіне жете зертеу. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Төлдерде жиі кездесетін ас қорыту жүйесінің және бауыр  аурулары:  

2. Диспепсия 

3. Гастроэнтерит. 

4. Бұзаулардың тимпаниясы.  

5. Безоар ауруы.  

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР 

білім және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма:Төл  аурулары 

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  
 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
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Тақырып: Төл аурулары 

 

Бұл жағыдайда орталық нерв жүйесінің де үлкен 

әсері бар. Енесінен бөлгеннен кейін дербес тіршілік етуге тура келетіндіктен жас бұзауларға, 

әсіресе алашқы айда қиындау соғып, жаңа жағдай олардың өсу интенсивтілігіне әсерін 

тигізеді.  

Сондықтан да А.В.Черекаев (1975) етті ірі қара шаруашылығында бұзауларды енесінен 

бөлгенен кейін 40-60 күнді өсу және жетілу кезеңі деп есептеуді ұсынды. Өйткені бұл кезеңде 

жас бұзауларорганизмінің жағдайы бөлгенге дейінгі жағдайға сәйкес келмейді, бұрынғы 

азықтандыру мен күтіп- бағу жағдайы ұқсамайды.Осының барлығы жас бұзаудың өсу 

интенсивтілігін төмендетеді.  

Бұзаулардың ас қорыту жолдарын зерттеу.Бұзаудың азық қабылдауын, су ішуін, ауыз 

қуысын, жұтқыншағын, өңешін және ішін зерттеу.Азық қабылдау және су ішу кезінде болатын 

патологиялық өзгерісті анықтау үшін, әуелі малдың тәбетін, азықпен суды қалай қабылдауын 

және ішуін,шайнауын,шөлдеуін,күйіс қайыруын, кекіруін,және құсуын,лоқсуын зерттеу 

керек. 

Тәбет-деген малдың азыққа деген зауқы,оған ұмтылуын қарау арқылы анықтауға 

болады, ол азықты қабылдау кезінде байқалады.Сол үшін әр малға өзіне тән сапалы жем шөпті 

беру арқылы,сол малдың азыққа деген зауықын, көңілсіз немесе мүлде қарсы болуын 

бақылауға болады. 

Төл диспепсиясы-жаңа туылған төлдердің ас қорыту және зат алмасу процестерінің 

бұзылу салдарынан организімнің сусызданып, улануымнен сипаталатын ауру. Диспепсия- 

жаңа туылған төлдер мен бұзаулардың іш өтуімен, организмнің сусыздануымен және 

интоксикациямен сипатталатын асқорыту жүйесінің жұқпалы емес аууры. Бұл ауру төлдерде 

жеңіл және ауыр формада өтеді, ауырып тұрған бұзауларға дер кезінде медициналық емдік 

көмек көрсетілмесе ауру летальді түрде аяқтаалды. Диспепсия ауруының мал 

шаруашылығына өте зор шығын әкеледі, жануар өлімге ұшырап, мал басы саны кемиді, 

ауруды емдеуге шығын шығады, аурудың дамуы кезінде мал басыөзінің салмақ дәрежесін 

жоғалтады. Сонымен бірге диспепсияға шалдыққан бұзаулар мен торайлар салмақ қосуында 

және дамуында басқа сау бұзауларға қарағанда артта қалады. Көптеген зерттеушілердің 

пікірінше бұл ауру полиэтиологиялық аурулар қатарына жатады.Төлдердің диспепсиясы 

асқазан-ішек жолының секреторлық, моторлық және сорғыштық функциясының бұзылуымен 

сипат алатын ауру. Жаңа дүниеге келген бұзауларда диспепсиямен қатар басқа да асқазан-ішек 

жолының аурулары кең тараған, бірақ солардың ішінде диспепсия таралуы бойынша бірінші 

орында.Диспепсия көбіне жануарды күтіп-бағу және азықтандыру режимі бұзылған,азық 

рацион құрамы өзгерген, санитарлық жағдайы белгілі талаптарға сай келмеген және аналық 

сиырлардың мастит ауруы шығып отырған шаруашылықтырда жиі орын алады.Ауруға 

шалдыққан төлдердің іші өтіп, организмі уланып, сусызданады, жағдайлары нашарлап, 

жабырқайды, басын төмен салбыратып, жата береді. Асқорыту функция бұзылып, бұзаудың 

іші өтеді. Диспепсияға бұзаулар туа салысымен шалдығады. Ауруға шалдыққан бұзаулар жай 

түріне шалдықса 1-3 күннен соң жазыла бастайды, ал ауру токсикалық формада көрінсе 4-5 
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нүнге созылады. Ауруға диагнозды клиникалық белгілеріне, патоморфологиялық 

өзгерістеріне және жүргізілген бактериологиялық зерттеу нәтижелеріне негіздеп қояды. 

 

 
 

 

Себептері. Ауру көп себепті аурулардың қатарына жатады.Негізгі себептерінің бірі ол 

ұрықтандырылған аналық малды уақытында онан төл алуға дұрыс дайындамау. Әсіресе туарға 

дейінгі үшінші жартысында аналық малдың азық мөлшерінде протеиннің, витаминнің, 

минералды затардың жетіспеушілігі өсіп қалған ұрықтың нашар дамуына көп әсер етеді. 

Ондай аналық малдан толық жетілмеген төл алынады және олар сыртқы ортаның қолайсыз 

жағдайларына ұрынғанда оған қарсы тұра алмай, әр түрлі ауруларға шалдықыш 

келеді.Онымен қоса ондай аналық малдың уыз сүтінің биологиялық қаиеттері төмен 

болады.Төл организіміне иммундық заттардың ең бірінші рет осы уыз сүті арқылы келетін 

ескерсек, онда өмірге жаңа келген төл организіміне сапалы уыз сүтінің қажеттігі күмән 

тудырмаса керек.Уыз сүтінің сапасы аналық малдың емшектерінің ауру, сау екндігінеде 

тікелей байланысты.Тәжірбиеде емшектері қабынып ауыратың сиырлардан алынған 

бұзаулардың ішінде диспепсияның ауыр түрімен ауруы жиі тіркелетің дәлелденген. 

Бұзаулардың ұлтабары мен ішектерінің қабаттаса қабынуы. Бұл ауру ішек пен 

қарынның кілегей қабығының ғана емес, одан да терең орналасқан қабаттарының қабынуымен 

сипатталады.Қарынның, ашы және тоқ ішектердің қабатының жарақаттануы 

гастроэнтероколит деп аталды. 

Қабынудың түрлеріне қарай қатаральді, геморрагиялық,крупозды, фибринозды, 

дефтериялық болып бөлінеді.Бұл ауру бұзауларда сүтке қосымша басқа да азықтар жей 

бастаған уақытта жиі кездеседі. 

Себептері.Қоректендіру уақытын қадағаламау, тамақ жейтін, су ішетін жердің ластығы, 

дене шыңықтырудың жоқтығы, суықтық пен ыстыққа ұшырауы- осының бәрі бұл аурудың 

пайда болуына әсерін тигізеді. 

Бұзаулардың месқарнының оқтын-оқтын кебуі. Бұл ауру алдыңғы қарыншалардың 

кебуінің әсерінен ас қорыту процесінің бұзылуымен сипатталады.Бұзауларды сүтпен 

қоректендіруден қатаң азықпен тамақтандыруға ауыстыратын мезгілде, 2-3 айлық жасында 

жиі кездеседі 

 
 

 

Себептері. Егер бұзаулар өз өмірінің бірінші айы ішінде шөп, шырынды азықтар 

қабылдамаса, ондай азықтарды кешірек бергенде олар бұрын дайындалмаған алдыңғы 
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қарыншақтарға түсіп, әсіресе үлкен қарында ас қорыту процесінің бұзылуына әкеп 

соғады.Мұнда жағдайда үлкен қарындағы микрофлора және оның жиырылу қабілеті оған 

түскен тағамдардың қалыпты түрде ыдырауын қамтамасыз ете алмайды. Азық мөлшері 

құрамының күрт өзгеруі, немесе сапасыз, көгерген, ұн қойыртпақтарымен азықтандыру да 

осындай аурудың себептері болады. 

Емі. 

 Зондпен месқарынды тазалап жуу; 

 3-6л мөлшерінде 1% ас тұзының ерітіндісін беру; 

 5-15мл тұз қышқылы 500мл суға ерітіндісін беру; 

 Іш өткізетін дәрілерді қолдану; 

 Месқарында тамақтың ашуын тоқтату үшін ихтиол, формалин ертінділерін, жаңа 

сауған сүтті береді; 

 Газды сіңіретін, арнайы дайындалған көмір қолданылады; 

 Тимпанолды суға қосып береді; 

 Тұншыққан жағдайда месқарынды теседі. 

 

Пайдаланған әдебиеттер 

М.А. Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. 

Жануарлар ауруларының  клиникалық диагностика.   

2.К.Н. Қожанов «малдың ішкі жұқпалы емес аурулары» 

3.   Интернет  желісі 
Гастроэнтерит 

«Гастроэнтерит» асқазан мен ішектердің бір уақытта, кілегей қабығы, кілегей қабығы асты, 

кей жағдайда бұлшық етті қабығы мен серозды қабаттарының қатар қабынуымен 

сипатталатын ауруды айтады. Сипатына қарай крупозды, дифтеритті, кілегейлі – мембраналы, 

геморрагиялық, флегмонозды, іріңді және басқа формаларын ажыратады. 

Гастроэнтерит барлық жануарларда кездеседі, жиірек төлдерде, ірі жануарлардан жылқы жиі 

ауырады, сирегірек шошқа мен ірі қара малы ауырады. Гастроэнтерит өтуіне қарай жіті және 

созылмалы түрлерге бөлінеді. 

 

Жіті гастроэнтерит (Gastroenteritis acuta) алғашқы және кейінгі болуы мүмкін. 

Себебі. Жіті гастроэнтериттің жиі кездесетін себептері – жануарды сапасыз, бұзылған 

азықтармен азықтандыру болып табылады (сасыған немесе шіріген, бұршақ тұқымдастармен 

бірыңғай азықтандыру, ).  

 
Жылқыларда соқыр ішектің бітеліп түйілуі оның көгеніс қалдықтарының бұзылған немесе 

қатқан қалдықтарын берген кезде пайда болады. Төлдерде гастроэнтериттер ашыған сүт 

немесе оброт сүт бергенде, су ішетін суаттардың мал қораларына, қи жинайтын орындарға 
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жақын орналасқанда су ішкенде және басқа да зиянды микрофлоралармен зақымданған су 

немесе басқа азықтарды бергеннен пайда болады.  

 

 

 

Гастроэнтериттер жылқыларда барлық 

жаста кездеседі, әсіресе жиі жағдайда құлындарда кездеседі. Құ 

 

лындарды сонымен қатар гастрит пен диспепсия, асқазаны мен ішектерінің қабынуларының 

асқынуы байқалады, бұл жағдай қатаң азықтармен, қалдық азықтармен, топырақ араласқан 

азықтармен азықтандырғаннан пайда болады. Кілегей қабықтардың механикалық 

тітіркенулерінен тұрақты түрде гастроэнтерит пайда болады. және де улы өсімдіктерді 

жегеннен де пайда болуы мүмкін, көп мөлшерде мақта сүрлемін жегеннен, құрамында 

госсипол бар азықтармен азықтандырғаннан пайда болады.  

Асқазан мен ішектердің қабынуларын каломелдің артық дозасы, меркузала, мышьяк 

препараттары, фосфордың да артық дозалары тудырады.  

Кейінгі гастроэнтериттер ішектердің бітелулерінде жиі кездеседі (химостаз, капростаз, 

обтурация, инвагинация, ішектердің тромбозы).  

Патогенезі. Патогенді заттар организмге бұзылған азықпен бірге түседі, асқазан мен 

ішектердің кілегейлі қабығын қабындырып, секреторлық қызметтерін, моторикасын, асты 

қорыту және басқа да функцияларын бұзады. Асқазан мен ішектердің қабынулары салдарынан 

белоктарға бай экссудат жинала бастайды. Микрофлоралардың өсіп - өнуіне, асқазандағы 

азықтың ашып быршуына қолайлы жағдай туады.  Нәтижесінде ішектерде улы заттар түзіледі, 

улы заттар ішекті тітіркендіріп, қабыну процесін күшейтеді. Рефлекторлы түрде ішектегі 

токсиндердің әсерінен жүйке жүйесінің және жүрек – қан тамырлар жүйесінің қызметтері 

бұзылады, бауырдың функциялары бұзылады, бүйрек үсті безі мен басқа органдардың 

қызметтері бұзылады. 

Симптомдары.  

Жіті гастроэнтерит әдетте тез әрі айқын белгілермен дамиды. Жануарлардың тәбеті жоғалып, 

шайнау қаблеті төмендеп, шөлдей береді. Жұмысқа қаблеті мен өнімділігі бірден төмендейді. 

Температурасы 40 - 41° С және одан да жоғары. Жануарлардың барлығында белгі бірдей 

көрінеді, үнемі шаншу белгілері байқалады. Бұлшық еттерінің фибрилярлы тартылулар 

болады. Жүрек соғысы мен тондары үдеген. Пульс жиілеген, кейде аритмиялы. Аурудың бас 

кезінде қан қысымы жоғарылайды, кейіннен төмендейді. Жіті гастроэнтеритте ішектердің 

перистальтикасы кенеттен күшейіп, қатты шулар естіледі, ішек шуынан басқаша шулар 

шығады. Нәжіс сұйық, су аралас, жағымсыз иісті, созылмалы консистенциялы, құрамында 

қортылмаған азық пен кілегей қабықтың бөлшектері араласқан. Геморрагиялық 

гастроэнтеритте нәжіске қан араласқандықтан, нәжіс қою қызыл түске боялған, крупозды 

формасында фибрин талшықтарын, дифтериттік формасында – қан, шағын фибрин 

талшықтары және некрозды ұлпалар араласқан, кілегейлі – мембраналық формасында қалың 

пленкалар немесе кілегей қабықтың бөліктері кездеседі, ал іріңді және флегмонозды 

формаларында – ірің, кілегей қабық бөлшектері, қан, және өлі еттенген ұлпалар кездеседі. 

Диагноз. Аурудың кенеттен пайда болуы және жылдам дамуы, іш өту, шаншу құблысы, жалпы 

әлсіздік, жүйке жүйесінің қызметінің бұзылуы, және т.б. белгілері, катаральды асқазан 
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қабынуы, жүйке жүйесі тарапынан ешқандай өзгеріссіз өтетін, жүрек – қан тамырлар 

жүйесінің және басқа органдардың қызметтерінің бұзылулурынсыз өтетін жай дамитын түріне 

қарағанда диагноз қою оңайырақ.  

Емі. Ауру жануарларды жалпы табыннан бөліп алып, жеке ұстайды. Алғашқы тәулікте 

ашықтырып ұстау қажет. Суды шектемейді. Асқазандағы улы заттарды шығару үшін тері 

астына апоморфин жібіреді. Жылқылардың асқазанын міндетті түрде 0,85% натрий хлориді 

ерітіндісімен  жуу керек. Ішектерді улы заттаран тазарту үшін ішке магний сульфатының 4%  

ерітіндісін береді, жылқыларға 200 – 400 г, ірі қараға 300 – 700 г, шошқаға 25 – 50 г 

мөлшерінде. Немесе ірі жануарларға күнбағыс 

Асқазан мен ішектердің кілегейлі қабықтарының қабынуларында зығыр дәнінің, күріш, арпа, 

бидай ұнының қайнатпаларын, глюкоза, ихтиол, салол немесе бензофтолды қосып берген, 2 

– 3 тауық жұмыртқасын 1 л суға араластырып бергеннің де нәтижесі жақсы. Қайнатпаны ірі 

жануарларға 1,5 – 2,5 л, ұсақ жануарларға 100 – 400 мл мөлшерінде, күніне 3 – 5 реттен 

береді  

Интоксикациямен күресу үшін венаға глюкоза ерітіндісін, натрий 

гидрокорбанатын, 5 - 10% натрий хлор ерітіндісін қолданады. 
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Тақырып: Төл аурулары 

1. Танаудың қабынуы /ринит/ 

2. Бронхтың қабынуы /бронхит/     

3. Өкпенің қабынуы/бронопневмания/  

Танаудың қабынуы /ринит 

Себебтері: Танаудың қабынуларына малды күту мен азықтандыру тәртібініің бұзылулары себеп 
болады. Шошқалар мен ірі қара малда танаудың қабынулары көп жағдайда механикалық 
коздырғыштардың, ыстық- суықтың немесе химиялық қоздырғыштардың әсер етулерінен пайда 
болады.  
Белгілері: танаудың кілегейлі қабықтарының беттерінің қабынулары жіті түрде өтсе, малда көп 
өзгерістер байқала қоймайды, дене қызуы қалыпты шама төңірегінде болып, не 0,5 – 100 С – қа дейін 
ғана көтеріледі, азыққа деген зауқы көп өзгермейді, не аздап қана төмендейді.  
Емі: танаулардың кілегей қабықтары талаурана қабынғанда танау қуыстарын 0,25% новокаин 
ертіндісімен, 3 % - дық бор қышқылы ертіндісімен, 5% натрийдің биокарбонат ертіндісімен, 2% - дық 
мырыш сульфаты ертіндісімен немесе өсімдік майына дайындаған 2 % -дық ментол ертіндісімен 
жуып –шаяды. Танаудың қабынуының бастапқы кезеңінде танау қуыстарына кезек – кезек 
майдаланған стрептоцид, норсульфазол, сульфадимезин, этанол ұнтақтарын үрлеп енгізеді.  
 
Бронхтың қабынуы /бронхит/ - кеңірдектің өкпеге енген тарамдарының, яғни бронх кілегей 
қабығының қабынуы. Бұл кеселмен малдың барлық түрлері, әсіресе жас мал, кәрі мал және 
әлсіреген мал жиі ауырады.  
Себебтері: ең көп тараған негізгі себебтері: суық тию, малды төсемсіз цементті еденде ұстау, 
қорадағы ауаның ылғалдылығының артуы т.б. себебтер. 
Белгілері: қабынба жіті түрде өтсе, аурудың жалпы күй- жайы көп өзгермейді, тек тәбеті аздап 
төмендейді, қызуы жоғары көрсеткіштер деңгейінде болады, жүрек соғысы жиілейді. Бронхиттің 
бастапқы кезеңіне тән белгі ауырсынатын құрғақ жөтел, 2-5 күн өткеннен кейін, жөтел қақырықтанып 
жұмсарады. Аурудың алғашқы күндері өкпені тыңдағанда қатаң шығатын везикулярлы тыныс, кейде 
алыстан естілетін сырыл пайда болады, кейінрек олар майда не ірі көпіршіктенген дымқыл 
сырылдарға ауысады.  
Анықтау: ауру жайында жиналған мәліметтер мен тыныс жолдарының дерттелінгендігін білдіретін 
аурудың сырт белгілеріне сүйенеді. Қан құрамын тексеру лейкоциттердің, нейрофильдердің аздап 
көбейгендігін, эритроциттердің тұну жылдамдығының /СОЭ/ артқандығын көрсетеді.  
Емі: бронхтардың қуыстарын кеңейту үшін тері астына тәулігіне 1-2 реттен бір енгізуге шаққанда 5 % -
дық эфедрин ертіндісін: жылқы мен ірі қараға – 7-10 мл, ұсақ мал және шошқаға – 1- 3 мл, итке -1 -1,5 
мл енгізеді.  
Сақтандыру: мақсаты- малды бағап- күтуге, зоогигеналық қалыптылықты сақтауға бағытталған 
шаруашылық ұйымдастыру және дәрігерлік – санитарлық әрекеттерді бұлжытпай жүзеге асыру. 
Әсіресе, суық тигізетін факторларды болдырмауға, қорадағы ауаның микроорганизмдермен 
қалыптан артық ластануына, газ бен шаңның көп жиналуына жол бермеуге баса көңіл бөлінеді.  
Жануарлардың тыныс алу процесі өкпе мен қоршаған орта арасында газдардың алмасуынан /сыртқы 
тыныс алу/, газдарды қан арқылы тасмалдаудан және тін жасушалары мен қан арасындағы /ішкі/ газ 
алмасудан қалыптасады. Тыныс алу кезінде ауа алдын ала ауа өткізгіш жолдарына түсіп, онда 
жылынып, ылғалданып тазарады. Ішкі бөгде денелерді /микробтарды/ сүзіп, тұндыратын кілегейлі 
заттар бөледі. Тербеліс қаблеті бар эпителий жасушаларының қозғалысы арқылы сүзілген бөгде 
денелер кілегеймен бірге сыртқа қарай организмнен ығыстырылып шығарылады.  
Ауа сырттан өкпеге және өкпеден сыртқа қозғалатын қуыстар – тыныс жолдарына мұрын қуысы, 
көмей, кеңірдек, жөне бронхылар жатады. Дегенмен, тыныс жолдарының қызметі ауаны өткізу ғана 
емес. Мұрын қуысында, көмейде, кеңірдекте және бронхыларда дем алғанда ішке кіретін ауа 
шаңнан, микробтардан тазартылып, тыныс жолдары мен өкпе қуысының шырышты қабаты кеуіп 
қалмау үшін ылғалдандырылып, өкпені суық ауаның әсерінен сақтау үшін жылытылады. 
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Тыныс алу жүйесінің маңызды бөлігі – ө к п е. Бұл бронхылардың ұсақ тармақтарының 

қуыстарынан жасалған альвеолалар мен серпімді дәнекер ұлпалардан тұратын жұп мүше. 

Альвеолалар немесе өкпе қуыстары өте ұсақ , шар тәрізді домалақ, оларды микроскоп 

арқылы ғана көруге болады 

Бронхопневмония - бронхылар мен өкпенің қабынуы (катаральді қабыну, ошақты қабыну, 
нақтыланбаған қабыну). Бұл бронхылардың куыстарына катаральді экссудаттың толуымен 
сипатталатын дерт. Бронхопневмониямен көбінесе төлдер және бордақыда тұрған жас мал ауырады. 
Тыныстану ағзалары ауруларының малға келтіретін экономикалық зияны: ауруға душар болған 
жануарлардың қауырт өлімге ұшырауынан немесе лажсыздан сойылуынан; одан алатын өнімнің 
сапасы төмендеуінен; малдың күйі нашарлауынан; тірілей салмағын жоғалтуынан құрылады. Жалпы 
барлық жұқпайтын аурулар арасында, тыныстану жүйесінің аурулары 32-ден 64 %-ға дейін жетеді. 
Тыныстану ағзалары ауруларына көбінесе малдың жас төлдері душар болады. 
Қазіргі кезде малдың бронхопневмония ауруымен күресу мақсатында оны ерте мезгілде клиникалық 
белгілеріне қарап диагноз қойып, оған қарсы тиімді ем қолдану және алдын алу мәселелері әлі өз 
шешімдерін толық тапқан жоқ. 
Ветеринариялық тәжірибеде тыныс алу жүйесі ауруларына, оның ішінде бронхопневмонияға қарсы 
емдеуге қолданылатын дәрі-дәрмектердің тиімділігі біршама төмен екені байқалады, көп жағдайда 
олардың емдік нәтижесі аз болып, олар дерттен болатын зардаптарды толық жоя алмайды. 
Антибиотиктерге микрофлоралар сезімталдығы аз болатындықтан және ауру малдың организміндегі 
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ферметативтік жүйкесін зақымдау әсерінен, оның тыныс жолы ауруларына болған пайдасына 

қарағанда зияны артық болып шығады 

Бронхопневмония - Өкпедегі бронхылар мен альвеолдардың бір мезетте қабынуы. 

Қабынудың дәрежесіне қарай бронхылар мен өкпе альвеолдары жалаяққа толады, газ алмасу 

бұзылып, малдың тынысы тарылады. Бронхопневмониямен малдың барлық түліктері, әсіресе 

төл ( бұзау, торай, қозы) өте жиі ауырады. Ауру төлдердің ішінде жиі 

кездесетіндіктен,көбінесе төл ауруларында дәрістеледі.Тыныс алу жүйесінің ауруларының 

сексен пайызы осы ауруға келеді. Жіті,жітілеу, созылмалы, катаральды, фибринді, іріңді 

түрлерін ажыратады. 

Бронхопневманияның пайда болу себептері: 

Төлдерді бронхопневмонияға ұшырататын себептер әр қилы. Ең негізгісі – аналық буаз 

малға берілетін азықтардың құнарсыз және сапасыз болуы ( белок, углевод, витамин және 

басқа минералдық тұздардың жетіспеуі), қышқылды азықтардың (сүрлем, борда, жем) басым 

болуы, күтудің нашарлығы ( қора тарлығы, ішінің лас, суық, дымқыл болуы ), серуендетудің 

аздығы болып табылады. Айтылған жайлар әсерінен төл ана құрсағында нашар жетіледі де, 

әлсіз болып туады. 

Ендігі бір қолайсыз жағдай-буаз мал төлдейтін және жаңа туған төлдер тұратын 

профилакторийдің ластығы, микроклиматының нашарлығы,оларды азықтандыратын 

ыдыстардың таза болмауы да күрделі әсер етеді. Ауруға шалдығудың тағы бір себебі-төл 

өсіру техналогиясындағы олқылық,олар: бұзауға уызды не сүтті мезгілінде ішкізбеу,азықтың 

құнарсыздығы, ультракүлгін сәулелердің тапшылығы, серуенге шығармау, төл рационының 

салмағына, жасына сай болмауы т.б жайлар. Шаруашылықтарда осы себептердің барлығы 

бірдей немесе әр түрлі дәрежеде орын алуы мүмкін. 

Бронхопневмония көп себепті ауру деп есептелінеді. Ол организмге бірнеше қолайсыз 

жағдайлардың (стресстер) бір мезгілде әсер етіп, оның табиғи төзімділігін әлсіретуінен пайда 

болады. Бронхитті тудыратын себептердің барлығы дерлік одан гөрі күштірек және ұзағырақ 

әсер етсе, бронхопневмонияның да себепкері болады. 
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Ірі қара малды өсіріп бордақылайтын шаруашылықтарда, көп жағдайда, 

бронхопневмонияның пайда болып көп таралуына зоогигиеналық нормативті технологияның 

бұзылғандығы: шаруашылықтардан малды көліктермен кешенге алып келе жатқанда суық 

тигізу, әкелген малды суық күндері суық қораларда жуу, малды ылғалды. едені цемент, 

желөтінде қорада төсенішсіз ұстау, жылы қорада тұрған малды суық сумен суғару т.б. әкеліп 

соқтырады. 

Пысықтау сұрақтар: 

1. Бронхит дегеніміз не? 

2. Тыныс алу жүйені атаңыз 

3. Бронхтың қабынуының себетерін атаңыз 

4. Ринит дегеніміз не? 

5. Ринит ауруының түрлері? 

6. Бронхопневмания дегеніміз не?  

7. Бронхопневмания себебтері? 

Гиповитаминоздар  

Ветеринария Ғылымының «Құсдың жұқпалы емес ішкі аурулары» бөлімі жұқпалы 

емес ішкі аурулардың пайда болу себептерін, өту ерекшеліктерін зерттеп анықтау 

әдістерін, ем-әрекеттерін және сақтандыру шараларын дамытып жетілдіретін пән.Бұл, 

жалпы биологиялық, аурутану, зооинженерлік, агрономиялық және қоғамдық-

экономикалық ғылым салаларымен пәнаралық тығыз байланысын үзбей мамандықты 

қалыптастыратын пән.Маңызды-маңызды қоғамдық және арнайы клиникалық 

пәндерді міндетті түрде және терең игертудің, шаруашылықтарда ем-әрекеттерін және 

Құсды аурулардан сақтау шараларын белсене ұйымдастырып, тиянақты орындай 

алатын мағлұматты Құс дәрігері мамандарын дайындаудағы маңызы зор.Арнайы 

бағыттандырылған ауыл шаруашылық кәсіпорындар мен Құс шаруашылығы 

өнімдерін /сүт, ет, жүн және жұмыртқа/ өнеркәсіптік технологиясы бойынша 

өндіретін кешендерді нәтижелі пайдалануды тек қана аурулардан сақтандыру 

бағытындағы теориялық, методологиялық және ұйымдастырушылық салаларының 

жеткен жетістіктерін түгелдей дерлік есепке ала отырып, сонымен қатар ауру Құсды 

дара және топтап емдеуді ары қарай дамытып-жетілдіру арқылы іс жүзіне асыруға 

болады. Соған байланысты Құсды, түрлі жағдайларда аурулардан сақтап қалу үшін 

жоспардың негізгісі ретінде диспансеризация жүргізу ұсынылады. Кей аурулардан, 

әсіресе, зат алмасуының бұзылуынан сақтау, топтап сақтық ем жүргізу әдістерін 

қолданғанда ғана жақсы нәтиже береді. Санасыз және азықтың бір түрімен ғана 

азықтандырғанын пайда болатын ауруларды айықтыруда азықпен емдеудің 

/диетотерапия/ мағынасы зор. Сапасыз азықтарды дайындаған, азықты дайындау 

технологиясын бұзған және Құсды бағып-күтуде, әсіресе, қыста, қорада тұратын 

мезгілде гигиеналық ережелерді бұзған шаруашылықтарда ауру Құсдың саны 

көбейеді. Сондықтан, агрономиялық және ветеринарлық лабораторияларда азықтарды 

тексеруді кең түрде жүргізудің тек ауруды анықтауда ғана емес сапалы және дәріс 

азықтандыруын қадағалауда маңызы зор.Өнеркәсіптік кешендерде, арнайы 

бағыттандырылған шаруашылықтарда және ферҚұсарда ауруларды емдеу және 

сақтандыру шараларын ұйымдастыруда агротехника, Құс азығын дайындау, азық 

дайындау технологиясы және Құс гигиенасының ережелерін сақтау бағытындағы 

ғылыми жетістіктерді басшылыққа алған жөн.Ветеринария тәжірибесінде ауру Құсды 

жан-жақты тексергенде көпшілік мақұлдап үнемі жетілдіріліп келе жатқан әдістерден 

басқа да, қазіргі кездегі физика, химия, биолгия ғылымдарының жетістіктеріне 

негізделінген жаңа тәсілдер тез және кең түрде қолданылуда; мысалы, 



ФЕАК 02-05.02 Издание первое.Поурочный план 

рентгенофотометрия /мөлшерін өлшеу/ зат алмасу бұзылғанда; электрокардиография 

/жүректің биотогін жазу/ руменография /қарын қимылын жазу/, биохимиялық 

тексерістен, люминесцентті талдау ішек қарындар, жүрек қантамырлар және басқа да 

жүйелер мен ағзалар дерттелінгенде.Ауруды ғылыми негізде емдеу үшін 

морфологиялық өзгерістерді, білумен қатар әр ағзалардың, жүйелерді және жалпы 

организмнің күй жайын, яғни қызметін атқару күйін, күш қабілет мүмкіндігін 

анықтайды. Ауруды анықтау және болжау үшін, сонымен қатар дұрыс ем әдісін 

таңдау мақсатында семиотиканың /аурулардың белгілерін тексеру/ маңызы өте зор. 

Мысалы, өнімділігі мол Құсдың зат алмасуының бүзылуын ерте кезеңінде анықтау 

және болжау үшін, сонымен қатар дұрыс ем әдісін таңдау мақсатында семиотиканың 

/аурулардың белгілерін тексеру маңызы өте зор. Мысалы, өнімділігі мол Құсдың зат 

алмасуының бұзылуының ерте кезеңінде анықтау үшін қандағы кетон денешіктерін, 

сілті қорын, қан сары суындағы каротиннің мөлшерін тексеріп, белоктардың , 

углеводтардың, витаминдердің, кальций фосфордың жеткіліксіздігін анықтайды. Ірі 

шаруашылықтарда Құсдың шағын жерге көп жиналып шоғырлануына байланысты, 

оларды аурулардан сақтандыру әрекеттерін жақсы ұйымдастырып, нәтижелі ем 

қолдану үшін, жалпы табын бойынша белгілерінің жиынтығын /синдроматика/ 

анықтауды қажет етеді. Негізгі белгілері болып саналатындар:1. Жалпы табын 

бойынша сүт, ет, жүн және жумыртқа өнімдерінің біраз жылғы деңгейі; олардың 

төмендеуі - зат алмасуының бұзылуының немесе жасырын кезеңінде өтіп жатқан 

аурулардың көрсеткіштері;2.Құс салмағының тұрақсыздануы; Құсды құнарсыз 

азықтармен азықтандырып бағып-куту жағдайы нашарланғанда салмағыазаяды; 

төлдердің салмағының біраз жыл бойы азайғаны – аналық Құсдың денесіндегі зат 

алмасуының бұзылғандығының маңызды көрсеткіштері,3. Диспепцияның, қыстың 

күндерінде ғана емес, жазды күні де пайда болуы;4.Табын бойынша ұрғашы Құс 

арасындағы бедеуліктің көбеюі сервис - кезеңінің /төлдегеннен - күйлегенге дейінгі 

кс-и-ц/ жэне жатырдың қабынуы мен желінсаудың жиі кездссуі.5. Сүттің 

қышқылдығының артуы, майлылығыньщ, белогінің азаюы, кетон денешіктерінің 

пайда болуы.Құсды аурулардан сақтау шаралары басым орын алуы тиісті. Құсды 

аурулардан сақтау мақсатында жалпы биологиялық заңдылық негізінде теориялық, 

методологиялық және ұйымдастырушылық әрекеттері жасалынып, ары қарай 

дамытылып іс жүзіне табысты түрде асырылып жүр.Кейінгі кезде, ауыл шаруашылық 

өнімдерін интенсивтендіріп және арнайы бағыттандырып өндіретін жағдайда Құсды 

жұқпалы емес ішкі аурулардан сақтау жоспарлы түрде және жан-жақты 

өткізіледі.1Негізгі бөлім 1.1 
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ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Құс  аурулары 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер: Құс  аурулары   туралы жалпы түсінік беру және ауру құстарды 

нәтижелі емдеп, ойдағыдай сақтандыру үшін ауруды белгіленген нақтылы жоспар 

арқылы,жүйелі түрде,егжей –тегжейіне жете зертеу. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Тыныс алу жүйесінің аурулар 

2. Ас қорыту жүйесі аурулары 

3. Зат алмасуының бұзылуынан болатын  аурулар 

4. Несіп жүйесі аурулары 

 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР 

білім және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма:Құс  аурулары 

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  
 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 
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21-дәріс 

Тақырыбы: Құс  аурулары 

 

Құс шаруашылығы – тез жетілетін,өте пайдалы шаруашылықтың саласы. Негізгі өнімі- 

жоғарғы сапалы ет пен жұмыртқа.Сойғандағы таза салмағы 80%, оның 65% -ы жеуге 

жарайды.Еттің сапалылығы ондағы 92 % ауыстырылмайтын амин қышқылдарының 

болуымен сипатталады. Жылдам көбейеді.Бір жылда:  

-  Бір тауықтан 100-120 балапан алынады,жалпы салмағы 150 кг-ға дейін барады; 

- Бір үйректен 120 балапан алынғанда,оның салмағы 240 кг-ға дейін барады 

- Бір күрке тауықтан 60 балапан алынса,оның салмағы 270 кг-ға дейін болуы мүмкін  

- Жұмыртқа құнарлы,диеталық тамақ ретінде таптырмайтын азық. Оның құрамында 

барлық сапалы,ауыстырылмайтын амин қышқылдары ,витаминдер,минералды заттар 

бар.Бір кг  жұмыртқада ( шамамен 16 жұмыртқа) 1580 калория энергия бар. 

Құстардың өздеріне тән ерекшеліктері олардың организмінде жоғарғы сатыда жүретін 

зат алмасу процесіне және ауада ұшу арқылы қозғалуға бейімділігіне тікелей 

байланысты. Олардың салмақтары да сан алуан болып келеді. Мысал үшін, страус 90 

кг-ға дейін тартса, трухтан-0,1 кг, ал колибри- 1,6-1,8г ғана тартады. Оның жүрегі 

минутына 1000 рет соғатын көрінеді. 

 Ринит, синусит, ларинготрахеин, пневмоаэроцистит  

Ауруларының негізгі себептеріне суықтық, жоғарғы ылғалдылық, лас, кір су 

құбырлары, шаң тозаң, ауада аммиак, микроорганизмдердің болуы жатады. 

Клиникалық белгілері. Ауру құстардың танауларынан  ақпа ағады, оның маңайында 

қатқан қабықшықтар байқалады. Кейде бітеліп қалуыда мүмкін. Мойынын созып, 

кейде аузын ашып әрең дем алады. Дем алғанда сырыл дыбыс, шуылдар естіледі. Көз 

астының синусы ісінеді. Клиникалық белгілері арқылы ауруға диагноз қою қиынға 

түспейді. Емі. Танауларының маңайын қатқан қабыршақтардын тазалайды, тыныс 

жолдарын майлайды. Ол үшін 2%-ды бор қышқылының, 1-2%-ды протаргол, йод 

глицерин ертінінділерін қолдануға болады. Йодглицерин ерітіндісін дайындау үшін 1 

мл 5%-ды йодтың спирттегі ерітіндісіне 10 мл глицерин қосып араластырады. 

- Антибиотиктер мен сульфаниламид препараттарын тыныс жолы, көз қыртысы, ауыз 

қуысы арқылы, аэрозоль ретінде де қолдануға болады. Ауру құсты таза, құрғақ 

бөлмеге орналастырып, электрмен қыздыру приборларын кеңінен пайдаланады. 

Ультракүлгін сәулесімен қамтамасыз етеді. Рационын реттейді. Бөлмелерге 1-2%-ды 

ас содасының ерітіндісін, антисептол шашыратады. Ол үшін 350г кальцийі бар 

соданы 60 градус С 2 литр суға ерітіп, жеке дайындайды. Келесі ыдысқа  250 г хлорлы 

известі 8 литр суға ерітіп , оны да жеке дайындайды. Екі ерітіндіні қолданар алдында 

араластырып, бөлмеге шашыратады.  

Қаз стоматиты 

Құстың тамағының астында қарынша пайда болып, оған ас қалдықтары түсіп, 

бұзылумын сипатталатын ауру.  

- Көбінесе холмогор, қытай тұқымдас ересек, кәрі қаздар ауырады. Кей оқулықтарды 

тіл ауруы деп те аталады. Себебі тамақ астындағы қарыншаға құстың тілі түсіп 

кететін көрінеді. Аурудың негізгі себептері рационның құрамының дұрыс болмауы 
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жатады. Әсіресе кальций, фосфор тұздарының, А және В тобының витаминдерінің 

жеткіліксіздіктері әсер етеді.  

- Клиникалық белгілері.  Ауру жыл 12 айда да кездесе береді. Ауру құстың ауыз қуысы 

қызарады, ісінеді, ауырсығандық байқалады. Сілекей мен секреттің бөлінуі үдейді. 

Тамақтың астындағы қарынша (дивертикул) пайда болады. Оған ас қалдығы түсіп, 

жатып қалады да шіру процесі үдейді. Кілегей қабықта, тілде ірің процессі дамиды. 

Ауру қаздың тамақ алысы нашарлайды, ол арықтайды, жұмыртқа салмайды. 

- Аурудың диагнозын анықтау қиынға түспейді.  

- Емдеу. Бірінші кезекте құстың рационын реттейді. Оның құрамындағы кальций мен 

фосфордың мөлшерін қалыптастырады. Ылғалды азық береді, жайылымға шығарады. 

0,1-ды калий марганец қышқылының ерітіндісімен жуады, йодглицерин ерітіндісімен 

майлайды. Болмаған жағдайда хирургиялық операция жасайды. Дивертикулдың 

салбырап тұрған жерін кесіп алып тастайды да, хирургиялық әдіспен тігеді.  

Жемсау мен өңештің аурулары.  

Бұл ағзалардың ауруларының  ішінде жемсау қабынуы, жемсау мен өңештің бітелуі 

жиі кездеседі. Бұзылған лас азық пен су, витаминді, минералды заттардың 

жеткіліксіздегі, ұзақ уақыт біріңғай құрғақ тамақпен азықтандыру, әсіресе судың 

тапшылығында, аурулардың негізгі себептері болып келеді. Өлекседегі өзгерістер . 

Өлекседе жемсау қатты тағамға толы, шығатын тесігі бітелген, қабырғасы өлі 

еттенген. Кілегей қабығы қабынған, одан шіріген иіс сезіледі. Жемсаудың ішінде 

көпіршіктенген, сұйыққа аралас ас қалдығы анықталады.  

- Клиникалық белгілері. Құстар аз қозғалады, көбінесе отыра береді. Айдары, құлақ 

тұсы көгерген. Жемсауы жұмсақ , ыстық, көлемі ұлғайған, салақтап тұрады. Іші 

тығыз, сыртынан дәндер көрініп тұрады. Ауыздан жағымсыз иіс сезіледі. 

- Емдеу. Азық салатын жерлерді тазалап, ауық-ауық залалсыздандырып отырады. 

Құстың рационының құрамын реттейді. Жемсауды тазалап жуады. Таза сумен, немесе 

1 %-ды натрий салицилат ертіндісімен жуған дұрыс. 20-30 мл өсімдік майын жіберіп 

те жууға болады. Тіпті болмағанда хирургиялық әдіспен де тазалауға болады. 

Асқазанның қабынуы.  

Асқазанның бұлшық етті бөлігінің кілегей қабығының жарақаттанып , өлі еттеніп  

ыдырауымен сипатталатын ауру. Көбінесе балапандар бірінші күннен бастап 

ауырады.  

- Себептері. Көп себепті аурулардың қатарына жатады. Негізгісі негізгі заттар мен 

витаминдердің алмасуларының бұзылуы. Бастапқыда асқазанның  безді бөлігінде 

қанталау байқалады да , сол жерде жарақат, артынан жарық пайда болады. Ұсақ- ұсақ 

эрозиялар өлі еттенеді, қабыну процесі асқына түседі. Организм уланады. Кей кезде 

жарақаттану азықпен бірге түсетін өткір заттар арқылы болуы да мүмкін. Әдиби 

деректерде кейбір азықтардың құрамында қабынуға қарасты факторлардың болатыны 

келтірілген. Ондай факторлар капустада, жоңышқада анықталған көрінеді. Егер сол 

факторлы азықтар құс рационында болмаса қабыну тез дамитын көрінеді. 

- Клиникалық белгілері. Балапан әлсіз, тәбеті жоқ, іші өтеді. Ауырған балапанның 

көбісі өледі. Ауруды анықтауа үшін әсіресе өлекседегі өзгерістер мен рационның 

құрамына көңіл аударады.  

- Емі.  Бірінші кезекте құстың рационын реттеу керек. Оған витаминдерді, жоңышқа, 

капуста, сәбіз, картоп, шөп ұнтағын қосады. 0,01 % калийдің марганец қышқылын, 

1;4000 қатынасындай етіп фуразолидон ерітіндісін ішкізеді. Азықта өте өткір, кесетін 

заттардың болмауын қадағалайды.  

Диспепсия  

Асқазан мен ішектердің ас қорыту және оны сіңіру процестері нашарлап, олардың 

функцияларының бұзылуымен сипатталатын ауру. Көбінесе бір айға дейінгі 

балапандар ауырады. 
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- Себептері. Іштің өтуі көбінесе құсқа бұзылған азық бергенде байқалады. Әсіресе 

нашар қорытылатын арпа, бидай, майлы тамақтарды балапандарға ерте бергенде, 

ашықтырып барып тамақтандырғанда, эмбрион дұрыс дамымағанда, зоогигиеналық 

қалыптылық сақталмағанда, рационда витаминді, минералды заттар жеткіліксіз 

болғанда пайда болады.  

- Клиникалық белгілері. Ауру балапан әлсіз, тәбеті жоқ, көздері жұмулы, мойнын 

созып отырады. Іші өтеді. Нәжіс сарғыщ, қошқыл түсті сұйық, көпіршектенген, толық 

қорытылмаған дәндер аралас. Тік ішектің төңірегі былғанған. 

- Емі. Аналық құстардың рационын реттейді. Балапандарды күніне 5-6 рет арнайы 

дайындалған тамақпен азықтандыру. Құрамында извесі бар азықтарды көп бермеуге 

тырысады. Ауруды емдеу және оның алдын алу шаралары ретінде антибиотиктерді, 

сульфаниламид препараттарын , нитрофурандарды мөлщерінен қадағалай отырып, 

азыққа қосып берген жөн.  

- Балапандардың шығыны көбінесе уланудан болады. Ауруда індетті және құрт 

ауруларынан каксидоз ажырата білу керек. 

 

Клоацит- тік ішектің қабынуы.  

Жұмыртқа салатын үйректер мен тауықтарда жиі кездеседі. 

Себептері. Рационның құрамында белогі көп;ретинол,кальциферол,токоферол,минералды 

заттар жеткіліксіз болғанда ; санитариялық тазалық сақталмағанда кездесетін ауру. 

Дамуы. Жоғарыдағыдай рационның құрамы дұрыс болмағанда несеп қышқылдары көп 

түзіледі де ,олар барып тік ішектің кілегей қабығының рецепторларын тітіркендіреді. 

Осының салдарынын онда эрозия пайда болады.Бұған қосымша микроорганизмдердің әсері 

қабыну процесін асқындыра түседі. Қабыну процесі тек ғана тік ішекте емес ,ары қарай  

тереңдеп жұмыртқаның түзілу жолдарына өтеді де,жалпы құрсақ қуысы мен жыныс жолдары 

қатарынан қабынып, құстар бірін –бірі шоқуға дейін барады. 

Клиникалық белгілері. Ауру құстың тік ішегінің кілегей қабығында эрозия 

анықталады.Жарақаттар пайда болады. Фибринді қабынудың белгілері байқалады. Кейде 

артқы ішек бітеліп қалуы да мүмкін.Нәжістің бөлінуі қиындайды, жұмыртқа салу тоқтайды. 

Тік ішектің төңірегі былғанған,кілегей қабығы қызарған, қабынған . Каннибализмнің 

белгілері білінеді. 

Аурудың барысы созылмалы, 

Емі. Құстың рационын реттеп, аурудың негізгі себептерін жояды.Тұрған жерін 

тазалап,залалсыздандырады.Ол үшін күніне 1-2 фурациллин, фуразолидон, стрептоцид, 

йодоформ  ертінділерін шашыратып отырады. 

Еттің ішіне витамин препараттарын жібереді.Әсіресе А,е витаминдерін қолданудың нәтижесі 

жақсы. Йодглицерин майымен майлайды 
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ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Терісі бағалы аңдардың 

аурулары 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Аралас сабақ 

2.Мақсаттар, міндеттер: Терісі бағалы аңдардың аурулары   туралы жалпы түсінік беру және 

ауру аңдарды нәтижелі емдеп, ойдағыдай сақтандыру үшін ауруды белгіленген нақтылы 

жоспар арқылы,жүйелі түрде,егжей –тегжейіне жете зертеу. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Респираторлы аурулар 

2. Ас қорыту жүйесі аурулары 

3. Зат алмасуының бұзылуы аурулары 

4. Несіп жүйесі аурулары 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР 

білім және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Терісі бағалы аңдардың аурулары     

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  
 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 
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22-Дәріс 

Тақырыбы: Терісі бағалы аңдардың аурулары 

Арнайы аң шаруашылығы немесе малшаруашылық кооперативтері мен жеке шаруа 

қожалықтарында аңдардың тыныс алу ағзалары аурулары барлық георграфиялық аймақтарда 

кездеседі. Жаңадан туған жас күшіктерде аздаған өлім кездеседі. Бұл біріншіден оларда 

термореттеушілік дамымағандықтан,екіншіден ұстау ерекшеліктеріне,үшіншіден ұрғашы 

аңдарда көбеюге дайындауға байланысты жәнеде фермада шу тууына,күн тәртібінің 

бұзылуына байланысты оларұясын тастап ,күшігіне қарамай кетеді.Күзен және сасық күзен 

күшіктері жаз мезгілінде тор ішіндегі астауға түсіп кеткенде немесе оларға су құйған 

кездесуық тиеді.Жаңа туған күшіктерден бөлек 2-3 айлық және онанда жоғары жастағы 

күшіктерде ауырады..Бұларда диарея болғандықтан іші өтіп,усті- басы ыластанғандықтан 

суық тиеді.Суықтиюге зат алмасуының бұзылуыда,кейбір тұқымқұалаушы  аурулар дұшар 

етеді 

Түлкі,ақ түлкі және жанаттың тыныстану жүйесі аурулары сирек кездеседі. Күзен. Сасық 

күзен және тиын ауруға төзімсіздеу  келеді.Тыныстану аппаратының зақымдануы жұқпайтын 

және инфекциялық ауруларда дамиды. 

Ринит.- Алеут бояуы бар генді күзен тұқымдары жиі ауырады. 

Себептері. Негізгі ренит сыртқы ортаның жағымсыз жағдайларынан пайда болады. Оған 

температура,ығалдылық,шаң-тозаң,былғанған төсеніш,зат алмасуының бұзылуы танау 

маңының қабынуы жатады.Негізгі ренитте танаумен жұтқыншақтағы микрофлоралар 

организмнің резистенттігі төмендегендіктен кілегейлі қабыққа еніп,ауруды дамытады. 

Танаудың туындаған қатары обада, алеут ауруында, гриппозды жағдайда және жақын жатқан 

ағзаның қабынуы жалғасуынан болады. 

Симптомдары- Ауру аңдар күйзеледі,азыққа зауқы төмендейді,болмаса мүлдем 
жоғалады.Танауынан эксудат ағады қабынуға байланысты : серозды-
катаральды,іріңді,фибринозды.Эксудат кеуіп,қабыршық пайда болады,ал ол танауды жауып 
қалады.Аңдар пысқырады,танауынан ақпа ағады,басын шайқайды,тынысы құрсақ типтес.Болжамы 
дер кезінде емдеуге байланысты. 
Балау- Клиникалық белгілерін есепке алып анықтайды.Ет коректілердің обасын және басқада 
инфекциялық ауруларды жоққа шығарады. 
Емі – Танау маңындағы қабыршақтарды 3%-ды асқын тотықерітіндісімен ығалдап алып 
тастайды.Эксудатты сұйылту үшін танауға 2-3 тамшы 2% -ды натрий гидрокарбонатын немесе 1%-ды 
натрий хлориді ерітіндісін тамызады.Антибиотиктер курсын жұргізеді. 
Сақтандыру- Аңдарды құнарлы азық пен қамтамасық етеді, оларды күтіп ұстаудың санитариялық-
гигиеналық ережелерін сақтайды.Сапасық төсеніштерді пайдалануға болмайды.,мінезі бұзық 
аңдарды жуас аңдармен бірге ұстамайды,күйлеген ұрғашы аң мен еркегінің шағылысу кезінде бөтен 
адам кіруге болмайды.Ауру аңды жарамсыздыққа шығарады. 
Аңдар азық қорыту ағзалары ауруларымен жиі зақымданады.Оларда ойық жаралы,катаральды 
немесе геморрагиялық гастриттер,энтериттер,ішектің бітелуі және бауыр дистрафиясы байқалады. 
Ауруға олар азық жей бастаған кезде 3-8 апталық жаста жәнеенелерінен айырылғаннан кейін 1-2 
апта өткеннен кейін шалдығады. 
Гастроэнериттер 
Асқазан мен ішектің һабынуынан олардыңқимылы мен сөл бөлу қызметтерінің бұзылуы.Ауру жиі 
диареямен байқалады.Бұл ауру аңдарда жиі таралған ауруға жатады.Аңдардың асқазан мен ішек 
аурулары басқа жануарлар ауруларымен салыстырғанда сапасыз азық қабылдағаннан соң бірнеше 
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сағат өткеннен кейін білінеді, ал ас қорыту жолдары арқылы азықтың өту жылдамдығының жоғары 
екендігін көрсетеді.Пайда болуына байланысты гастроэнтерит негізгі және туындаған, ал өтуіне 
байланысты –жіті және созылмалы,қабыну сипатыа байланысты катаральды,ойық жаралы және 
геморрагиялық болып бөлінеді.Барлық аңдар түрі ауырады,әсіресе күзен күшіктері жиі ауруға душар 
болады.Бұлғындар кейбір жылдары гастроэнтеритпен жаппай ауырады. 
Себептері- Негізгі гасроэнтериттің себептері – сапасыз азық қабылдау:шіріген,өзінен өзі қызатын,ірі 
клечаткалы,хитині көп,жермен,топырақпен, 
шынымен,токсиндермен,микробтармен,саңырауқұлақтармен, минералды улармен 
ластанған.Күшіктерде гастроэнерит химиялық элементтермен, заттармен ластанған азықтармен 
азықтандырғаннан болады. 
Күшіктерінде бауыр және ұйқы безі ауруларында,организм мұздағанда асқазанмен ішек қызметі 
бұзылып,гастроэнтеритке,энтеритке дұзар болады.Бұғыларды жатып қалған құрамында өсімдік 
тектес азықтар жоқ азықпен азықтандырғаннан оларда жаппай гастроэнтерит кездеседі. 
Симптомдары Азыққа  зауқы төмендейді, болмаса мүлдем болмайды,құсады,депрессия және 
диарея пайда болады.Нәжіс шашыраңқы,сұйық,құрамында кілегей бар. Нәжіс бөлуі қатты,газдар 
бөледі,түсі сұр,ашық –қызғылт,жасыл несеме қоңыр.Түгі ұйпаланған ұзақ мерзім іш өтсе,тік ішек 
айналып кетеді 
Геморрагиялық гастроэнтерит тез дамиды,кілегей,қан аралас іші өтеді.  Нәжісі 

консистентциялы және түрі жөнінен деготке ұқсас Ауру аңдар қан аралас 

құсады,түшкіргенде қан шашырайды, әлсіздік,анемия немесе кілегей қабықтар 

көгілдірленеді,шөліркейді.Болжамы жағымсыз,аңдар алғашқы тәулікте өледі. 

Бұғыларда гастроэнтерит күшіктерінен бөлектегенде болады және жағдайға байланысты 2-3 

айға созылады. Алғашқыда көптеген бұғылардың нәжісі шашыраңқы тотыққан –

қоңыртүсті,құрамында қорытылмаған азықтар,кілегей бар. Нәжістің консистентциясы ботқа 

тәріздес,сұрғылт түсті, ересек бұғылардыңнәжісі –деготь тәріздес. 

Болжамы алғашқы гастроэнтеритте жиі жағымды,ал туындаған гастроэнтерите –негізгі 

ауруға байланысты болады.Катаралды гастроэнтерит ойық жаралы 

гастроэнтеритпен,ішектердің инвагинациясымен және перитонитпен асқынады. 

Балау Нәжістің консистенциясы мен түсі гастроэнтеритке тән өзгереді.Негізгі 

гастроэнтеритті жұқпалы аурулардан ажыратады.Колибактериозбен 1-10 күндік күшіктер 

жиі ауырады,ол ересек аңдар мен күзен мен бқлғындар күшіктері ауруға 

төзімді.Салмонеллезбен 3 апта және онанда жоғары жастағы күшіктер аурырады.Ересек 

аңдарда диарея байқалады. Обамен аурғанда аңдарда конъюктивит,ринит,дерматит қосыла 

өтеді. 

Емі - Рационнан сапасыз азықтарды алып тастайды.Азыққа ацидофилин,АБК,бактерин 

қосқан жақсы нәтиже береді.Бұлғындар рационына 100ккал азыққа 10-20 г алма қосқаннан 

оларда асқорыту қалыпқа келеді. Егер нәтиже бермесе топтап емдейді,антибиотиктермен – 

тетрациклин,неомицин,эритромицин,стрептомицин,тиалан және т.б фурандар 

қосады.фуразолидон,фуродонин және сульфаниламидті препараттар. Жеке емдегенде ішке 

салол,фталазол,висмут,трибриссен,мөлшері аңға 0,1-0,2 г, 

синтомицин,левомицетин,хлортетрациклин,неомицин,колимицин,ампициллин,фуразолидон,

мөлшері 0,003-0,1 гнемесе қоспа түрінде 0,005-0,001г.Дегитрадация және арықтағнда тері 

астына симптомдық ем қолданылады: 20%-ды глюкоза ерітіндісі ,камфор майы (0,5-1 мл), 

физиологиялық ерітіндіні (10-80 мл)6 гидролизаттар (065-20 мл) 

Сақтандыру. Күнделікті шаруашылыққа түскен азықтарды бақылайды,оларды мұздатқышқа 

және қоймаға орналастыруын,сақталу режімін қадағалайды,лабароториялық жолмен 

олардың сапасын анықтап,азықтандыру реттілігін белгілейді.Сапасын жоғалтқан азықтарды 

термикалық өңдеуден өткізіп, аз-аздан береді,ондада кейбір аңдарға  

Кейбір азық қоспалар құрамында майлардың тотыға бастаған түрлері кездеседі.Сол себепті 

мұндай азықтарға витаминдер көзін қосып, витаминдер мөлшерін көбейтеді, әсіресе суда 

еритін витаминдер тобын және антиоксиданттар қосады. Жалпы улану тұғызған 

полигиповитаминоздардан сақтандыру арқылы аңдардың жаппай гастроэнтеритінің алдын 

алады. 
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Зат алмасуының бұзылуы аурулары 

Аң шаруашылығында витаминдердің тапшылығы, әсіресе В  тобы витаминдерінің, 
микроэлементтердің, оның ішінде темір және ауыспайтын амин қышқылдары тапшылығынан пайда 
болатын аурулар кең таралған.Ал кальций , фосфор, А,Д витаминдер алмасулары бұзылуы сирек 
кездеседі.Бір коректік зат емес, бір мезгілде бірнешеуінің тапшылығы жиі байқалады. Бүгінгі таңдағы 
азықтандыруда В1, В2, В6, В12, Вс, Е витаминдер тапшылығы, теміртапшылықты анемия жиі орын 
алған. 
В1- гиповитаминозы мен аңдардың барлық түрлері ауырады,аңдардың өлімге ұшырауынан аң 
шаруашылықтарына шығын келтіреді. 
Себептері. В1; витамині (тиамин бромиді,антианеврин)с уда еритін витамин болғандықтан аң 
организмінде жиналуға мүмкіндігі дінді дақылдар,ащытқылар жәнеде ет, балық өнімдері есебінен 
қамтамасыз етіледі.Ал бірақ тиаминнің аң организіміне келіп түсуі толығымен немесе оның бөлшегі 
рацион құрамында В1 витаминінің жетіспеуінен емес негізінен азық қоспасына тиаминді бұзатын 
қасиеті бар заттар қосқанан бұзылады. 
Арнайы емес антитиаминді белсенділік құрамында тотыққан майы бар азықтардан пайда 
болады.Мысалы, балықтардың майы тотықса,онда антивитаминді белсенділік артып,В1 витаминінің 
ыдырауы күшейедіү 
Симптомдары. Азықпен тиамин қажетті мөлшерде келіп түспесе ,онда 2-3 аптадан соң аңдардың 
азыққа зауқы төмендейді,өспей қалады,соңынан әлсіздік,жұрісі шатқаяқтайды, атаксия пайда 
болады,аяқтары салданады ,тырыспа және салдану, жүрегі әлсірейді, дене қызуы 1,5-2 градус С 
төмендейді.Емдемесе аң өледі. 
Бұаз аңдардың, жыныс циклы мен эмбриогенез бұзылғандықтан іштегі күшік өледі және сіңіп 
кетеді.,немесе жетілмеген өлі күшіктер туады. Ұрғашы аң сүтінде зат алмасуы бұзылуынан улы 
өнімдер жиналғандықтан,туындаған аурулардың белгілері дамиды. 
Балау Симптомдар негізінде,В1 витаминен емдеу тиімділігінеирациондағы азықтардың тиаминаза 
белсенділігігің барлығына немесе тикмин тапшылығына, пирожүзім қышқылы деңгейін анықтауға 
байланысты диагноз қояды. 
Емі Тиамин бромид енгізеді.Жаппай гиповитаминоздан сақтандыру мақсатында және аңдардың 
өнімінің алдын алу үшін оларға тиамин егеді. 
Сақтандыру Құрамында антитиамині бар азықтардың 3-5  күн аралығында азықтандырады,оларды 
тексереді,ол үшінрационға 10 есе в1 витаминінің мөлшерін қосады, болса барлық аңдарға егеді,ал 
буаз, емшектегі күшігі бар,асыл тұқымды аңдарға құрамында тотыққан майы бар азық бермейді. 
Гиповитаминоз Е. Hypovitaminosis E. Ауру липидтік алмасудың бұзылуымен және көбею 
функциясының, бауыр дистрофиясы және некроз, бұлшық ет дегенерациясы. Барлық жануар түрі, 
әсіресе шошқа және терісі бағалы аңдар ауырады.  
Этиологиясы. Негізгі басты себеп – рационда майда еритін Е витамині ( токоферол ) жетіспеуінен 
пайда болады. Бұл витамин өсімдіктің жасыл бөлігі синтездейді, жасыл өсінділермен қамтамассыз 
етеді.  
Сондай – ақ бұзылған азықтар: қызған, бұзылған ет, балық ұны, көгерген азықтар салдарынан да 
болады. 
Симптомы. Өтуі созылмалы. У самок региструют эмбриональный смретность, у самцов импотенция и 
нарушение спремиогенеза.  
Диагноз. Анамнездің деректерімен кешенді түрде қояды. Клиникалық белгілері бауырдағы 
токоферолды анықтайды.  
Профилактика және емі. Көк шөп, зеленный корм, сахарный свекла, өнген дән, ет қоректілерге шикі 
бауыр, ет. Алдын алу мақсатымен гранувит  
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ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Төл және құс аурулары 

Модуль/ пән атауы: Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен   

 

Жалпы мәліметтер:  

Курс, топтар: ВН-314 

Сабақтың типі: Зертханалық тәжріибе №5  
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2.Мақсаттар, міндеттер: Ауырып тұрған төлдерді, құстарды толық зерттеуден өткізу және 

лабораторияға, анализге материал алу, лабораторияға жіберу. Ауру төлдерге құстарға емдік 

көмек көрсету туралы жалпы түсінік беру және ауру аңдарды нәтижелі емдеп, ойдағыдай 

сақтандыру үшін ауруды белгіленген нақтылы жоспар арқылы,жүйелі түрде,егжей –

тегжейіне жете зертеу. 

2.1 Оқу жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

1. Ауырып тұрған төлдерді,құстарды  толық зерттеуден өткізу.  

2. Олардың ауруына диагноз қою.   

3.Ауру төлдерді және құстарды емдеу  

4. Ауру тарихын толтыру. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы; 

3.1 Оқу әдістемелік құрал – жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  

Жануарлар,құрал саймандар, плакаттар 

анықтамалық әдебиеттер:  

1. Жануарлар ішкі аурулары  1-кітап: М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков ; ҚР 

білім және ғылым м-трлігі..- Алматы: 2015. 

 2. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары; авт: К.Н Қожанов 

3.2 Техникалық жабдықтар,материалдар: : Мультимедиялы тақта   

4. Сабақтың барысы: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

5. Сабақ бойынша рефлекция: Қосымша сұрақтар беру 

6. Үйге тапсырма: Төл және құс аурулары     

Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары  

 Авторы: М.А. Молдағұлов, Ә.Н. Есходжаев, Қ.Н.Қожанов. 
 

 

Педагог:      _________ Джулушева.Г.Ю 

 

 

Директорды ғылыми әдістемелік  жөніндегі 

орынбасары_________________  Мамбетов М.Б 
 

 

23-дәріс   

Тақырыбы:Ауырып тұрған төлдерді, құстарды толық зерттеуден өткізу.  

                     Лабораторияға, анализге материал алу, лабораторияға жіберу.  

                      Ауру төлдерге құстарға емдік көмек көрсету 

Тәжірибелік сабақ № 5 

Сабақтың мақсаты: Ауру малды нәтижелі емдеп, ойдағыдай сақтандыру үшін  
ауруды белгіленген нақтылы жоспар арқылы, жүйелі түрде, егжей –тегжейіне жете зертеу 
Сабаққа керекті жабдықтар: ауру мал,құс термометр,фонендоскоп, плесиметр және 

балғаша,емдеу үшін дәрілер, ауру тарихы 

Малды жалпы тексеру:  

Қоңдылығы   орташа,  конституциялық  бітімі  дұрыс  орналасқан,  ешқандай 

патология  байқалмайды.  Денесін  кеңістікте-дұрыс  ұстап  тұрады. 
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Пальпация арқылы  төлдің жалпы  денесін  сипап  көрдім.  Түктері  үрпиген, ұстап 

зерттегенде мал  әлсін-әлсін тынышсызданды, 

кейіннен   үйренді.  Сезгенім  бұзаудың   температурасы  бар.  

Кілегей  қабаттарын  зерртеу. Зерттегенде көрінетін кілегей қабықтарының (көз , ауыз 

қуысы) түсі өзгеріп, бозарғанын байқадым. 

Денесінде  бөгде  жарақаттардың  бар  жоғын  зерттедім.  Ондай   ешқандай   патология   көрі

нбеді. 

Жүрек-қантамырлар  жүйесін зерттеу.  Месқарынның  зақымдалуына  байланысты , 

бәрімізге  белгілі болатындай, ол  тез  арада   қан  айналу  жүйесіне   әсер   етке 

Қанның   қысымы   жоғары,  жүректің     сол   жақ   қарыншасы   кеңейген 

қабырғасы  қалыңдаған,  тамырлдары  қатайған.ортада  жүректің   екінші  сазы   қаттырақ  ес

тіледі.  Қан  айналысының  кіші   шеңберінде  қан  тоқыраған,  кейде  ентікпе,  жөтел,  ылғал

ды  сырыл  пайда болған. 

Лимфа  жүйесін  зерттеу.  Лимфа  түйіндерінің  қалыпты  екенін  зерттеу.  Бездердің   көлемі  

орнында, ешқандай   патология   көрінбейді 

Жақ  асты  жұп  безін  зерттеп  қарағанда  кішкене  дөнестілік  немесе  ісінулер   онша  байқа

ла  қоймайды.  Қабыну   процестері  байқалмайды.  

Асқорыту  жүйесін  зерттеу.  Сиырдың   жалпы  асқорыту   жүйесі   бұзылған.  Ауырғаннан  к

ейін  азыққа  тәбеті  тартпай,  суды  көп  мөлшерде  іше  бастаған. Мал аза бастайды. 

Сиырдың  сүт  төмендеген. 

Несеп жүйесін зерттеу. 

Несеп  жүйесінде   үлкен  патология   байқалады.  Зәр  бөлу  жиілеген, 

олигурия,  кейде  тіпті  анурия болуыда  мүмкін, түсі  лай  түстес,  кейде  ақшыл-

қызыл,  не  қоңыр  түсті  болып  келеді.  Көбінесе  қышқылдығы  жоғары болады. 

Зерттеу жоспары  мен оның  негізделуі 

Лабораториялық зерттеу: 

-қанның жалпы анализі (жітіфазалық  көрсеткіштерді, СОЭ 

артуын,  лейкоцитарлы  формуладағы  нейтрофильді  ауытқуды  анықтау  үшін); 

-белок пен  белоктық фракцияларды; 

-амилаза  мен  изоферменттерді,  қан  мен  несептегі  липаза,  трипсин ; 

-жалпы  билирубинді, сілтілік фосфортаза 

(процеске  бауыр  мен  өт  жолдарынан  өттің  шығу  активтілігінің  қатысу  дәрежесін  анықт

ау  үшін); 

-глюкоза, глюкозаға  толеранттылығы ; 

-құрамындағы мочевина  құрамын  тексеру; 

-креатининнің  құрамын  тексеру; 
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-несептің жалпы  анализі 

-қанды МОР –ға тексеру 

-капрологиялық зерттеу 

2. Функуияналды  инструменталды  әдістер: 

-УЗИ (бүйректің 

патологияларын  анықтауға,  сонымен  қатар  бауыр  жұмысын  анықтауға  болады. 

-ЭКГ-жүректің  қызметін  тексеру  үшін. 

Бұзаудың  жалпы  жағдайы  төмен. Азыққа зауқы жок,   күйі  өте нашар,   кілегей 

қабықтары  бастапқыда қанмен кернелген, артынан сарғыштанады. Тыныс алуы жиілеп, 

қиындай  түсуде.  Алғашқыда  құрғақ жөтел,  жөтелген уақытта 

ауырсынғандық    байқалады.    Артынан    қақырықты    дымқыл 

жөтелге   айналып,    кемескіленеді.    Бұзаудың    танауынан қоңыр-

қызыл   түсті   жалқаяқ   ағып тұр. Жалпы жабығу, сыртқы орта әсеріне реакциясының 

бәсенделуі, әлсіздік, азыққа зауқы төмен не бәсеңделуі, дене қызуының 1-2°С көтерілуі 

байқалады. Әлсіреген және қатты арықтаған малдарда дене қызуы көтерілмеуі де мүмкін. 

Аурудың 2-3 күндері тыныс алу жүйесінің зақымдалған белгілері: жөтел, күшейген ауыр 

тыныс және ентікпе, танауларынан ұйымалы-катаральді не катаральді ақпа ағу, қатаң 

везикулярлы тыныс, бронхылар мен өкпелерде алдымен құрғақ, сонан соң ылғалды 

сырылдар естіледі. Бірнеше тәуліктерден кейін перкуссиялап тексергенде өкпелердің 

алдыңғы ұштарынан күнгірттенген бәсең дыбыс шығатын жерлер анықталады. 

Салмақ қосуы азайған, арықтаған, азыққа зауқы бәсеңдеген, мал көбінесе жатады, 

шошқалардың танау айнашығы мен тұяғы көгерген. Тыныс алуы жиілеп зорланады, дем 

шығару қиындап, бүйір соғу ентікпесіне айналған. Малды орындарынан тұрған кезінде 30-40 

рет қайталанатындай құрғақ жөтел қысады. Аускультация кезінде қатаң везикулярлы тыныс, 

құрғақ не ылғалды сырылдар, қабынған ошақтарда-бронхиалды тыныс естіледі, кейде сол 

ошақтардан тыныс шуылдарыестіліп тұр. Перкуссиялаған кезде өкпелердің алдыңғы жүрек 

тұсындағы және диафрагма бөліктерінің астыңғы жақ ұштарында күңгірт бәсең дыбысты 

ошақты жерлер анықталған 

Диагноз 
Анамнез және клиникалық, зертханалық тексерулер нәтижесінде белгілеріне қарап диагноз – жалпы 
жабығу, сыртқы орта әсеріне реакциясының бәсенделуі, әлсіздік, азыққа зауқы төмен не бәсеңделуі, 
дене қызуының 1-2°С көтерілуі байқалады. Әлсіреген және қатты арықтаған малдарда дене қызуы 
көтерілген. Аурудың 2-3 күндері тыныс алу жүйесінің зақымдалған белгілері: жөтел, күшейген ауыр 
тыныс және ентікпе, танауларынан ұйымалы-катаральді не катаральді ақпа ағу, қатаң везикулярлы 
тыныс, бронхылар мен өкпелерде алдымен құрғақ, сонан соң ылғалды сырылдар естіледі. Бірнеше 
тәуліктерден кейін перкуссиялап тексергенде өкпелердің алдыңғы ұштарынан күнгірттенген бәсең 
дыбыс шығатын жерлер анықталды. 

Бронхопневмонияның белгілері, көпшілігінде ауруды тудырған себептердің ерекшеліктеріне, 

малдардың түрлері мен жастарына байланысты болады.Жіті түрде өткен аурудың бастапқы 

кезеңінде, бронхиттің белгілерінен басқа, жалпы жабығу, сыртқы орта әсеріне реакциясының 

бәсенделуі, әлсіздік, азыққа зауқы төмен не бәсеңделуі, дене қызуының 1-2°С көтерілуі 

байқалады. Әлсіреген және қатты арықтаған малдарда дене қызуы көтерілмеуі де мүмкін. 

Аурудың 2-3 күндері тыныс алу жүйесінің зақымдалған белгілері: жөтел, күшейген ауыр 
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тыныс және ентікпе, танауларынан ұйымалы-катаральді не катаральді ақпа ағу, қатаң 

везикулярлы тыныс, бронхылар мен өкпелерде алдымен құрғақ, сонан соң ылғалды 

сырылдар естіледі. Бірнеше тәуліктерден кейін перкуссиялап тексергенде өкпелердің 

алдыңғы ұштарынан күнгірттенген бәсең дыбыс шығатын жерлер анықталады. 

Көмескі және созылмалы түрлерінде өтетін бронхопневмонияға тән белгілер: өсіп-жетілуі 

кешеуілдейді, салмақ қосуы азаяды, арыктайды, азыққа зауқы бәсеңдейді, мал көбінесе 

жатады, шошқалардың танау айнашығы мен тұяғы көгереді. Тыныс алуы жиілеп зорланады, 

дем шығару қиындап, бүйір соғу ентікпесіне айналады. Шошқаларды, орындарынан тұрған 

кезінде 30-40 рет қайталанатындай құрғақ жөтел қысады. Аускультация кезінде қатаң 

везикулярлы тыныс, құрғақ не ылғалды сырылдар, қабынған ошақтарда-бронхиалды тыныс 

естіледі, кейде сол ошақтардан тыныс шуылдары мүлдем естілмеуі де мүмкін. 

Перкуссиялаған кезде өкпелердің алдыңғы жүрек тұсындағы және диафрагма бөліктерінің 

астыңғы жақ ұштарында күңгірт бәсең дыбысты ошақты жерлер анықталады 

Қақырық түсіретін, зәр айдайтын дәрілер; аутогемотерапия жақсы нәтиже береді. 

Кеуде тұсын жылылап ұстау, лампалармен қыздыру, спиртпен емдеу, диатермия, 

ультражиіліктегі тоқты қолдану әдістері жақсы әсер етеді. 

Төлдерді азықтандыру мен күтіп-бағу технологиясын қатты сактау керек. Әсіресе буаз 

аналық малға дұрыс көңіл бөлген жөн. Төлдердін серуендеуін, ультракүлгін сәулелерін 

қабылдауын қамтамасыз етеді. Жаңа туған төлдердің өкпелеріне гимнастика жасайды: 

танауларын жауып, бірнеше секунд дем алғызбай тұрады. 

Уақытында      серуендетіп,      ультракулгін      сәулесімен қамтамасыз ету; жаңа туған 

төлдердің альвеоллалары толық жазылу үшін 

өкпе гимнастикасын жасау. Ол үшін төлдің танауларын 

жауып-ашып, бірнеше рет қайталау керек. Сонда мал 

терең     дем     алып,     деммен     кірген     ауа     барлық 

альвеоллаларға толады. 
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Лабораториялық-тәжірибелік сабақтар бойынша әдістемелік нұсқаулар 
 

«Ішкі жұқпайтын аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен» 
 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ___________________1315000 - «Ветеринария»___________                              
(мамандықтың шифры және толық атауы) 
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Алматы  2021 

 

 

 

 

 
Түсіндірме жазба 

«Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен» пәні 

бойынша оқу тәжірибелік сабақтарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау 2013 жылғы 

үлгілік оқу бағдарламасына  сәйкес «1513000- Ветеринария»  мамандығы бойынша 

әзірленген.  

I. Тәжірибе  және  зертханалық   сабақтарының  технологиялық  жоспары  

II. Жұмыс бағдарламасы бойынша тақырыптар тізімі:  

1. Клиникалық диагностика. Ауыл шаруашылық  малдарына  жақындау, ұстау, 

бекемдеу әдістерін меңгеру. Техника қауіпсіздігін сақтау, малдарды беккемдеу 

үшін түрлі қондырға станоктарды пайдалану.Малдарды тіркеу мәлімет жинау, 

клиникалық зерттеу жоспарын түзу,әр түрлі жүйелерді зертеуді меңгеру 

2. Малдарды тіркеу мәлімет жинау, клиникалық зерттеу жоспарын түзу,әр түрлі 

жүйелерді зертеуді меңгеру. 

3. Лабораторияға зерттеу материалдарын жіберу, оларға жолдама хат толтыру. 

4. Шаруашылықта  диспансеризация жүргізу. Әр түрлі терапия (емдеу) түрлерін 

меңгеру. Малдарды қымтау(укитивания), ингаляция жасау, клизма жасау, 

массаж жасау  

5. Емдік процедуралар жүргізу, малдарға зондтар және катетер салу 

6. Әр түрлі физиотерапиялық аппараттар мен приборлармен танысу, жұмыс істеу 

7. Әр түрлі жүйелер мен мүшелердің ауруларын анықтау(зат алмасу,жүйке жүрек –

қан тамыр жүйелерін),оларды емдеу,аурулардың алдын-алу іс шараларын 

ұйымдастыру 

8. Әр түрлі жүйелер мен мүшелердің ауруларын анықтау(ас қорыту, тыныс алу), 

оларды емдеу, аурулардың алдын-алу іс шараларын ұйымдастыру 

9. Жем –шөппен улану токсикологиясы.Ұлы өсімдіктерді жайылымда, орылған 

шөптерден анықтап біліп, малдардың улануына жол бермеу. 

10. Зат алмасу үрдістерін тексерудегі физиологиялық-клиникалық көрсеткіштерінің 

және биогеоценоздық зерттеудің диагностикалық маңызы.  

11.  Зертханалық сабақ: Қан  жүйесінің аурулар 

12. Жем-шөптерді теріп алып, қорапқа салып токсикологиялық анализге, 

лабораторияға жіберу. 

13. Ауырып тұрған төлдерді толық зерттеуден өткізу. Олардың ауруына диагноз 

қою.  Ауру төлдерді емдеу, ауру тарихын толтыру. 

14. Ауырып тұрған құстарды толық зерттеуден өткізу. Лабораторияға, анализге 

материал алу, лабораторияға жіберу. Ауру құстарға емдік көмек көрсету 
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Тәжірибелік сабақ № 1 

Сабақтың тақырыбы: Клиникалық диагностика. Ауыл шаруашылық  малдарына  

жақындау, ұстау, бекемдеу әдістерін меңгеру. Техника қауіпсіздігін сақтау, малдарды 

беккемдеу үшін түрлі қондырға станоктарды пайдалану. 

Сабақтың мақсаты: Клиникалық диагностика  туралы, малға дұрыс оң жағынан келуді 

және оларды ұстау әдістерін үйрету.Техника қауіпсіздік ережелерін білу. 

Сабақтың жабдығы: Қысқыштар, бұраулар, арқандар,станоктар, мурын қысқышы мен 

шығыршығы. 

 Жануарлар: Жылқы, сиыр, қой, шошқа, ит, қоян, мысық. 

1- тапсырма: Жануарларға жақындау ережелері және бекіту әдістері.  

Жануарлармен жұмыс істегенде айқайлауға болмайды. Баяу қозғалып, ақырын дауыстап 

бару керек, ал  ауру малға өте қарапайым кішіпейілділікпен жайлап сипап, ұрмай-соқпай, 

үркітпей және айқай – шусыз жақындап ұстау керек 

Малға жақындау үшін әр малдың ерекшеліктерін білу қажет.  

Жылқыға алдыңғы жағынан таяп келіп, жүгеннің алқымынан ұстайды және бүйір 

жағынан жақындаған жөн. Егер жылқы тыныш тұрмаса онда жоғарғы ерніне немесе 

құлақтың түбіне бұрау не қамшының бауын салып бұраймыз, сондай – ақ аттың басын 

және алдыңғы бір аяғын  жоғары көтеріп тұрамыз.  

Сонымен қатар, алдыңғы аяғын тізесінен бүктіріп ұстаған немесе артқы екі аяғына тұсау 

салып қойған дұрыс.  

Ірі қара малына Ірі қара малға адам ұстап тұрған бүйір жағынан бару керек немесе  

мойнының жанынан келіп екі қолмен мүйізден ұстайды, егер мал тынышсызданса онда 

мурын қуысының,  шеміршегін қолмен немесе мұрынға арналған қысқышпен (Гарис 

қышқышы, Кумсиев қысқышы),  қысылады.  

Түйеге алдыңғы аяғының тұсынан өте сақтықпен таяп келіп ноқталап ұстау қажет.  

Түйені шегеріп, алдыңғы және артқы аяқтарын жіппен буып тастау керек. Тынышсыз 

түйелерге мұрындық кигізеді. 

Қой мен ешкілерді  артқы аяғынан немесе мойнынан ұстайды .  

Итті тексерген кезде, қандай жуас ит болмасын оған томаға кигізу қажет, егер олар жоқ 

болса, онда иттің жағын жіңішке жіппен буып, түйіннің ұшын желкенің мойнынан байлау 

керек.  

Үй құстарын тексеру Үй құсын қалыпты жағдайда ұстайды да, бір қолмен аяқтарын, 

екінші қолмен қанаттарын бекітеді.  

 Лабораториялық жануарлармен жұмыс істеудің негізгі ережелері 
Лабораториялық жануарларға операция жасағанда, инъекция енгізгенде, 

қансыздандырғанда, фистулалар мен датчиктер орнатқанда ауырсыну болмау үшін, 

жергілікті жансыздандырғыш немесе жалпы есірткі заттар пайдалану керек. 

Бекіту әдістері.  
- Ұсақ лабораториялық жануарларды бекіту үшін жәшіктер пайдаланады. Оның 

үлкендігі жануардың көлеміне сәйкес болады. Жануарларды қолмен ұстауға да 

болады. Қояндармен теңіз шошқаларын көмекші үстелдің үстінде, тізесінде немесе 

қолында жұмыс істеуге ыңғайлы қалыпта ұстайды.  Әрбір білім алушы  

оқытушының бақылауы мен жануарларға жақындап, оларды бекітеді. 

Техника қауіпсіздігін сақтау 

http://dereksiz.org/otobrajeniya-n-mestnie-funkcii-ponyatie-obrazov-i-proobrazov-e.html
http://dereksiz.org/sabati-masati-oushilarfa-jalpa-rttardi-esterine-tsire-otiripjm.html
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Малдың  жұқпалы емес ауруларымен жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережелерін 

сақтау- қоғамдық және адамның жеке басының денсаулығын қорғау үшін жағдай 

туғызуға және малдың ауруына, өлуіне жол бермеуге бағытталған аса маңызды шара. 

Клиникада жұмыс істеу алдында оқытушы жалпы қауіпсіздік ережелері,  жеке 

құралдармен дұрыс жұмыс істеу, құрылғылар  бойынша нұсқаулар жүргізеді. Содан кейін 

білім алушылар нұсқауды жүргізілген күні мен оқутушының аты-жөні жазылған арнайы 

журналға қол қояды. 

Сабақтың барысында білім алушылар  қауіпсіздік ережелерін және санитарлық- 

гигиеналық нормаларды қатаң сақтаулары керек:  

Клиникада жұмыс істеудегі техника қауіпсіздік ережелеріне және еңбек қорғауға колледж 

оқытушысы жауапты;  

Клиникада  жұмыс істегенде міндетті түрде ақ халат пен қалпақ кию керек;  

Білім алушылар  нәтижесі белгілі және оқытушы рұқсат еткен  эксперименттерді жасау 

керек;  

Білім алушылар клиникада жеке бас тазалығы ережелерін сақтау керек;  

Сабақ уақытында тамақ ішуге, темекі тартуға, арнайы киімді шешуге болмайды;  

Клиникаға  арнайы киімсіз кіруге, киім аустыруға болмайды.  

 

 
Тәжірибелік сабақ № 2 

Сабақтың тақырыбы: Малдарды тіркеу мәлімет жинау, клиникалық зерттеу жоспарын 

түзу,әр түрлі жүйелерді зертеуді меңгеру. 

Сабақтың мақсаты: Клиникалық зерттеудің желісін оқып, іс жүзінде малды тіркеп, оның 

анамнезін жинауды, малдың түр- тұлғасын анықтауды үйрету 

Қажетті құрал- жабдықтар: Танау қысқыш, бұраулар, арқандар,станоктар, мурын 

қысқышы мен шығыршығы. 

Тексеру құралдары: термометрлер,фонендоскоптар,плессиметрлер,перкуссиялық 

балғашалар,шпательдер,ауыз кергіштер,сыналар 

 Жануарлар: Жылқы, сиыр, қой, шошқа, ит, қоян, мысық 

Ауру малды зерттеу белгілі үлгімен жүргізіледі. 

I. Ауру малмен алдын-ала танысу. 

Жануарлараға тексеру жүргізу үшін клиникалық тексерудің жоспарын міндетті түрде 

білу қажет. Бұл мақсатта әрбір білім алушы  тексеру жоспарын жаттап, оны практика 

жүзінде қолдануы керек.  

Жануарларды клиникалық тексерудің жоспары төмендегідей:  
Ауру малмен алдын -ала танысу.  

а) тіркеу,  

б) анамнез.  

II. Ауру малды тікелей зерттеу 

1.  Жалпы тексеру.  

Габитусты анықтау (жалпы жағдайы,дене бітімі,қоңдылығы, дененің кеңістікте 

орналасуы,дене қызуы) 

Көрінетін кілегей қабықтарды тексеру (түсі,ылғалдылығы,бүтіндігі,ағындының 

барлығы,оның сипаты және мөлшері) 

Тері және тері туындыларын тексеру (жалтырауы,сынғыштығы,беріктігі,терінің 

серіппелілігі,ылғалдылығы,түсі,қызуы,жарақаттылығы) 

Лимфа түйіндерін тексеру (сырт пішіні, үлкендігі, консистенциясы, ауырсынуы, 

жылжымалығы,қызуы)  

Дене температурасын өлшеу. 
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2.  Арнайы тексеру  
Жүрек-қан тамыр жүйесін тексеру.  

Тыныс алу жүйесін тексеру.  

Асқорыту жүйесін тексеру.  

Зәр шығару және жыныс жүйелерін тексеру.  

Жүйке жүйесін тексеру.  

 3. Қосымша  тексеру  
Физико-химиялық тексеру. 

Микроскопиялық тексеру.  

Бактериологиялық тексеру. 

Серологиялық тексеру.  

Аллергиялық тексеру. 
III. Малдарды тіркеу мәлімет жинау 

Клиникаға түскен жануарды тіркеу. Тіркеу жұмыстары жануар иесінің немесе 

күтушілердің айтқан мағлұматтарына, көрсеткен құжаттарына, сонымен қатар өзіндік 

тексеруге негізделіп жүргізіледі.  

Жануарлары тіркеу кезінде амблуаториялық журналға келесі мәліметтерді жазады:  

1. жануарлардың түскен күні  

2. жануардың иесі  

3. иесінің немесе шаруашылықтың мекен-жайы  

4. жануардың түрі 

5. тұқымы (порода)  

6. жынысы  

7. жасы  

8. түсі және ерекше белгілері 

9. таза салмағы немесе өлшемдері  

10. жануардың лақап аты 

Күтуші адамнан ауру жануар туралы мәлімет жинау (анамнез).  
Анамнез екіге бөлінеді:  

1) Anamnesis vitae, 

 2) Anamnesis morbi. 

 Ауру мал туралы мәлімет.  

Жануар ауырғанға дейінгі мәліметке келесі сұрақтар кіреді:  

1) шығу тегі;  

2) ұстау және күту жағдайы;  

3) суару және азықтандыру жағдайы;  

4) шарушылықтағы атқарылатын жұмысы.  

Жануар ауырғаннан кейін мәліметтерге келесі сұрақтар кіреді:  

1) жануар қашан және қандай жағдайда ауырды?  

2) аурудың қандай белгілері байқалды?  

3) жануарға кім және қандай емдік көмек көрсетті.  

 Клиникалық тексерудің жалпы әдістермен танысу (көру, сипалау, тыңдау, нұқу, 

термометрия).  

Көру әдісі – тексерудің жай әдісі. Бұл әдісті күндіз қолданады. Көру арқылы жануардың 

басын, мойнын, көкірек клеткасын, ішін, аяқтарын алдымен оң жақтан және сол жақтан, 

содан соң алды-артынан тексереді.  

Сипалау әдісі – жануар денесінің бөліктерін қолдың жұмсақ, жеңіл қозғалыстарымен 

сипау арқылы жүргізіледі. Сипалау беткі және терең болып бөлінеді.  

Беткі сипалау –терінің тексерілетін бөлігіне алақанды қатты басып, терінің қызуын, 

ылғалдылығын, ауырсынуын анықтау үшін қолданылады.  

Терең сипалау – құрсақ қуысының ішкі мүшелерінің көлемін, пішінін, конститутциясын 

және ауырсынуын тексеру үшін қолданылады.  
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Нұқу әдісі- дененің тексеру керек бөлігіне күші мен ырғалы бірдей соққылар жасап, сол 

жерден естілетін дыбыстар арқылы тексерілетін мүшенің, қуыстың жағдайын анықтау 

үшін қолданылады. Нұқу тікелей және жанама болып екіге бөлінеді.  

Тікелей нұқуды дене бетіне тікелей саусақпен соққылар жасайды.  

Жанама нұқуды дене бетіне тікелей емес, соққыларды қатты басылған саусаққа немесе 

плессиметрге жасайды. Нұқу дигитальды нұқу және құралдар арқылы нұқу болып 

бөлінеді. 

Аускультация – мүшелерде түзілетін дыбыстарды тыңдау. Аускультация тікелей және 

жанама болып келеді.  

Тікелей аускультацияда жануар денесіне таза бұл (дәке) жауып, құлақты төсеп тыңдайды.  

Жанама аускультацияда фонендоскоп, статескоп арқылы тыңдайды.  

Термометрия –максимальді термометрмен жануардың дене қызуын өлшеу. Барлық 

жануарларда дене қызуы термометрді тік ішекке салу арқылы өлшенеді. Құстардың 

қанатының астына салып өлшейді.  

 

Бақылау сұрақтары:  

1. Малдың жүрісіне қарай басын бекіту әдістері  

2. малдың аяқтарын бекіту 

3.Малдың  клиникалық тексеру әдістемесі.  

- Жалпы тексеру 

- Арнайы тексеру  

- Ерекше тексеру 

4. Регистрация жасау 

5. Анамнез 

 

Негізгі әдебиеттер:  
1. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностика. оқу құрал – Алматы, 2007. / М.А. 

Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. 

2. Малдәрігерлік тәжірибеде ауруларды анықтау және емдеу техникалары / Қожанов, 

К.Н. – 2013  

 

Қосымша әдебиеттер:  
3. Беляков И.М. Пропедевтика внутренних незаразных болезней животных. – М.: Колос, 

1984. – 336 с. 

4.Клиническая диагностика внутренних болезней сельскохозяйственных животных.// 

В.И. Зайцев, А.В. Синев, П.С. Ионов и др. - М.: Колос, 1964  

5. Диагностика внутренних болезней домашних животных.// А.В. Васильев – М.: 

Сельхозиздат,1956 

 

 
Тәжірибелік сабақ № 3 

Сабақтың тақырыбы: Лабораторияға зерттеу материалдарын жіберу, оларға жолдама 

хат толтыру. 

Сабақтың мақсаты: Зертханаға патматериал, азық, су сынамаларын алу, орау және 

жіберу ережелерін оқу. 

   Химико-токсикологиялық зерттеуге сынама таңдауды, орауды, жіберуді ҚР 

малдәрігерлік заң шығарумен қарастырылған ережелерге сәйкес өткізеді. Улануға күмән 

болса, химиялық зерттеуге өлексе материалын, сонымен гистологиялық және 

бактериологиялық зерттеуге де жібереді. Патанатомиялық ашып қараудың ерекшеліктері 

өлексе қарау, табиғи тесіктерді, кілегей қабықтарды, ауыз, кеуде, құрсақ қуыстарын, 

асқорыту трактының әртүрлі бөлімнен құрамының көлемін, массасын, қоюлығын, жалпы 

түрін және түсін, иісін, реакциясын (қышқылды немесе сілтілі) анықтау негізінде 
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құрылады. Өңештің және жұтқыншақтың, ішкі мүшелердің, кілегейлі және сірілі 

қабықтардың, қуықтың, бас мидың, лимфа түйіндердің макроскопиялық өзгерулерін 

байқайды.  

   Патматериал сынамасын таза құрғақ шыны шыны ыдысқа салып, коркалық немесе 

пластмассалық пробкамен жабады.  

   Химиялық зерттеуге жеке банкілерде жібереді (0,5кг): қарын бөлігін орта сынама 

құраымен, жуан және аш ішектің бөлігін (екі жақтан байланған); бауыр бөлігі мен қуық; 

бір бүйрек, несеп, қаңқа мускулатурасы. Кейбір жағдайда қосымша тері мен теріасты 

клечатка бөлігін жән бұлшықетті, толық қандыөкпе, кеңірдек, жүрек, көкбауыр, ми, қан 

бөлігін.  

   Ұсақ жануардан және құстардан бүтін мүшелерді немесе өлексені жібереді. 

   Сот экспертизасы мақсатында эксгумацияны (жерден қазу) өткізеді. Зерттеуге сақталған 

ішкі мүшелерді (1 кг дейін) қаңқа мускулатурасын (1кг дейін), өлексе үстін және асты 

жерді (0,5кг) жібереді. 

   Сынамадан басқа азықты, оттықтағы азық қалдықтарын (1кг-нан) жібереді. 

   Улы өсімдіктерді анықтау үшін жайылымды және далалы шөп бітіктігінің орта 

сынамасын таңдайды, ол үшін 3-5 жердегі гектарына тамырға дейін, 1м2 аудан мөлшерінде 

өсімдікті кеседі. Өсімдікті коробка немесе өрілген корзинкада жібереді. 

   Кейде минералды тыңайтқыш, улы химикат және басқа заттардың сынамаларын 

жібереді.  

   Мал тірі кезінде құсық массаларын, несепті, нәжісті, қарын құрамын, азық және күмәнді 

заттардың сынамаларын алады. 

   Суқоймада массалық балықтардың өлімі кезінде орта сынаманың суын (2л дейін әртүрлі 

тереңдіктен және әртүрлі жерден), балық өлекселерін (5 түрінен кем емес), құрғаған лайды 

(0,5 кг) кейде фитопланктонды алады. 

   Аралардың улануы кезінде 400-500г подморды, кәрез балды алады. 

   Химиялық зерттеуге алынған материалды жууға және консервілеуге болмайды. Егер 

жіберілу кешіксе немесе жіберуге 3-5 күн қажет болса, оны 1:2 қатынасындай спирт 

ректификатпен құяды. Сынама спирттың (50мл) патматериалмен және жеке ыдыста 

жібереді   Банканың пробка үстіне таза қағазда орайды, шпагатпен орап, шеттерін сургуч 

таңбамен таңбалайды, әр банкіге этикетканы жабыстырады, черниламен материал 

сипаттамасын, массасын, мал түрін және атын, өлу күнін, мал өлексесін ашып қарау күнін, 

қандай улануға күдік болғаны жазылады. 

   Бір кезекте рәсімдейді және конвертте немесе жолдама хатты, ауру тарихтың және 

хаттама актының көшірмелерін жібереді. Жолдама хатта мал түрін, атын және жасын, 

материалмен қанша банкаларды және әр банкада не екенін, алдын ала диагнозды және 

удың түрін көрсетеді. Ауру тарихтың көшірмесінде анамнестикалық көрсеткішке, 

уланудың клиникалық белгілердің сипатына және емдеудің қолдануына аса назар 

аударады. Хаттама актының көшірмесінде патологоанатомиялық өзгерістерді толық 

сипаттайды. 

 

   Бақылау сұрақтары: 

1 Патологиялық ашудың ерекшеліктері? 

2 Химико-токсикологиялық талдауға сынамаларды сұрыптау?  

 
 

Тәжірибелік сабақ № 4 

Сабақтың тақырыбы: Шаруашылықта  диспансеризация жүргізу. Әр түрлі терапия 

(емдеу) түрлерін меңгеру. Малдарды қымтау(укитивания), ингаляция жасау, клизма 

жасау, массаж жасау т. 

 Сабақтың мақсаты: Білім алушыларды  ауруларымен таныстыру, тиімді емдеу түрін 

қолдануға үйрету.  
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Сабақтың жабдығы: Қысқыштар, бұраулар, арқандар,станоктар, мурын қысқышы мен 

шығыршығы. 

Тексеру құралдары: термометрлер,фонендоскоптар, плессиметрлер, перкуссиялық 

балғашалар,шпательдер,ауыз кергіштер,сыналар 

 Жануарлар: Жылқы, сиыр, қой, шошқа, ит, қоян, мысық. 

 

Шаруашылықтарда малды диспансерлеуді ұйымдастырып өткізуін қадағалайтын бас 

малдәрігерлер. Олар ветеринариялық станциялар мен шаруашылық бастығымен келісіп 

жүргізеді. 

Диспансеризация жылына 2-рет жүргізіледі. Негізгісі қыста, қосымшасын 

шаруашылықтың малды күтіп-ұстауына байланысты өткізеді, кей жерлерде көктемде, 

малды жайылымға шығарар алдында, кей жерлерде күзде, малды қысқы қонысына 

жайлағанда. 

Диспансеризация – дені сау, сапалы өнімді, конституциясы қолайлы, организмдегі зат 

алмасу деңгейі жоғары малдар тобын құру үшін жүргізілетін диагностикалық, емдік және 

сақтық шараларының жоспарлы жүйесі 

Диспансеризацияның теориялық негізі – организм мен сыртқы ортаның біртұтастығын 

қағидалайтын жалпы биологиялық заң болып табылады. Ол заң бойынша топырақтағы, 

онда өсетін өсімдіктегі және ол өсімдікпен қоректенетін мал организміндегі зат алмасу 

процестерінің өзара байланысы келтірілген 

Малдәрігерлік тәжірибеде диспансеризация алғаш рет Қызыл әскер бөлімдерінің 

малдәрігерлерінің жылқы малдарын күнделікті клиникалық тексеруден өткізуінен 

басталады (И.Г.Шарабрин және басқалар) 

Ал диспансеризацияны мал шаруашылығына еңгізу сол кездегі ауылшаруашылық 

министірінің ғылыми-техникалық кеңесінің шешімі бойынша, Қазан ветеринарлық 

институтының ғалымы Х.Г.Гизатуллиннің ұсынысымен, 1957 жылы басталды. Ол 

ұсынысқа сәйкес диспансеризация негізгі және негізаралық болып екіге бөлінеді. Негізгі 

диспансеризация жылына екі рет: жазғытұрым - мал жайылымға шығарда және күзде – 

мал қыстаққа қойыларда, ал негізаралық – жыл тоқсанында бір рет жүргізіледі 

 

Диспансеризация үш кезенден тұрады 

1.. Диагностикалық 

2. Емдеу 

3. Аурудан сақтандыру 

 

Диагностикалық этапта қаралатын мәселелер: 

 

Шаруашылықтағы малдарды пайдалану жөнінде анализ (тұқымы, өнімі, жасы және т б) 

Малдарды азықтандырудың анализі (азықтың сапасы, азықтандыру деңгейі, берілетін 

уақыттары) 

Малдарды күтіп-бағу тәртібі (қоражайы, желдеткіштің бар-жоғы, еденінің жағдайы, 

серуендетуді ұйымдастыру, ультракүлгін сәулесі, жарықтың мөлшері және тб) 

Нақтылы деректерге сүйене отырып малдардың организміндегі зат алмасу процесінің 

деңгейін анықтау 

Табындағы малдың синдроматикасын анықтау. Оны бақылау тобындағы малдарды жан-

жақты клиникалық-биохимиялық зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып жүргізеді 

Жануардың диспансерлік карта 

Лақап аты,ені,таңбасы,реттік саны __________   жасы ____________ 

Жынысы ___________ тұқымы _____________  Түсі мен ерекшеліктері 
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Зерттеудің күні Күлілігі Клиникалық зерттеудің 

қортындылары 

   

   

   

   

   

 

Массаж (үгу,уқалау)техникасын меңгеру. 

Механикалық,емдеу әдісінің маңызы,түрлері,қолдану аясы. 

Асқазанды,қарынды,жемсауды шаю. 

Жылқының асқазаны,мұрын,өңеш зонды арқылы шайылады. Зондты асқазанға 

енгізіп,бос үшына воронка  салады. Воронка көмегімен 10 л –ге дейін жылы су (36-40 

град С) құяды.Воронканы алып, зонд үшін төмен түсіреді, сүйықтық жартысы төгіледі,ал 

қалғанын щприц және инемен немесе Колов вакум насосымен сорып алады. Осылай 3-4 

рет қайталайды.Сұйықты сорарда байқау керек,өткені қарында мөлшерден тыс қысым 

пайда болып,зонд кілегей қабықты жаралауы мүмкін. Ірі қараның үлкен қарнын шаюдың 

2 тәсілі бар.Черкасов зондымен шаяды.Тесіктер қарынға сұйықты құйып, оны қайтадан 

шығару  үшін керек. Сиырдың қарнын тұрғызып қойып 5 шелекке дейін 37-40 гр С 

кәдімгі су немесе 1% натрий сульфаты ерітіндісін құяды. 

Содан соң қарынға жұдырықпен массаж жасайды.Воронканы еленге еңкейтіп, сұйықты 

жібереді.Осылай бір неше рет қайталайды.Сұйықты қайталап құйғанда  температурасы 

10 гра С болғаны жақсы, бұл қарын жиырылылуын күшейтіп,қарынның босауына әсерін 

тигізеді.Қарынды шаю мына ауруларда қолданылады: азықпен улану,қарынның жынға 

толуы,жалбыршақтың бітелуі,концентрациясымен күпті болғанда. 

Құс жемсауын ұзындығы 40-30 см/ диаметрі 5-6 мм болатын резеңке түтікпен шаяды. 

Зондтың бос үшына воронка қойып,оған 150 мл су құяды.Зондтың алғаннан кейін 

жемсауға массаж жасайды, содан соң құстың басын төмен ұстайды.Осылай 2-3 рет 

қайталайды. 

Негізгі әдебиеттер 

1. М.А. Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. Жануарлар 

ауруларының клиникалық диагностика. оқу құрал – Алматы, 2007 

2. Д.Т. Рахимжанова Ветеринариялық клиникалық диагностика. Оқулық- Астана, 2008 

3. М. Смирнов, П.Я. Конопелько, Р.П. Пушкарев, В.С. Постников, Н.А. Уразаев, И.М. 

Беляков, Г.Л. Дугин, В.С. Кондратьев Клиническая диагностика внутренних незаразных 

болезней животных. Москва ВО «Агропроминиздат» 1988 

4. .М. Данилевский Практикум по внутренним незаразным болезням 

сельскохозяйственных животных М. «Колос» 1992 г. , с. 188- 209, с. 234 - 251 

 

 

 

Тәжірибелік сабақ № 5 

Сабақтың тақырыбы: Емдік процедуралар жүргізу, малдарға зондтар және катетер салу 

Сабақтың мақсаты: Білім алушыларға  емдік процедуралар жүргізу, малдарға зондтар 

және катетер салу түрлерін үйрету.  

Сабақтың жабдығы:Қысқыштар, бұраулар, арқандар,станоктар, мурын қысқышы мен 

шығыршығы. 

Тексеру құралдары: термометрлер,фонендоскоптар,плессиметрлер,перкуссиялық 

балғашалар,шпательдер,ауыз кергіштер,сыналар,зондтар,катетрлер 

 Жануарлар: Жылқы, сиыр, қой, шошқа, ит, қоян, мысық. 

 

Өңешке зонд енгізу 
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Өңешке зонд енгізу ауыз қуысы арқылы немесе төменгі танау қуысын пайдалану арқылы 

іске асады,бірақ ол малдың түріне байланысты. Сиырда зондты енгізу үшін танау немесе 

ауыз –қарын зондтары пайдаланылады.Ауыз қуысы арқылы зондты енгізу үшін әуелі 

зондты вазелинмен майлап,ауыз кергішті пайдалана отырып,ауыз қуысының ортасымен 

жұтқыншақ жаққа қарай жылжытып, сонан соң оның жұтыну уақытын байқап отырып 

өңешке және мес қарынға енгізіледі. Осы кезде екінші көмекші адам малдың мүйізінен 

мұқият ұстап тұру керек. Ол үшін зондтың басында темірі бар резеңке шланганы 

пайдаланады. 

Танау қуысы арқылы зонд енгізу үшін жылқыға жуан танау-өңеш зондтын 

пайдаланады.Майланған зондты сол немесе оң танау қуысымен жайлап танаудың төменгі 

жағымен жұтқыншаққа дейін жылжытып енгізеді, сонан соң жұту процесіне қарап 

отырып, өңешке қарай жылжытып,қарынға енгізеді. 

Қой мен ешкіге зонд енгізу, тура сиырға зонд енгізуге ұқсас.Біраұ бұл кезде оларға 

медициналақ зондтарды пайдаланады. 

Жылқыға зонд енгізу үшін танау-өңеш зондтын танаудың астынғы жағымен 

жұтқыншаққа дейін енгізеді, сонан соң жұту процесін күте отырып,өңеш арқылы қарынға 

енгізеді.Жылқыға ауыз –өңеш зонды өте сирек қолданылады.Зондты енгізбестен 

бұрын,алдымен танау қуысынан бастап 16 қабырға аралығының ара қашықтығын біліп 

алуымыз керек,соған сәйкес зондты даярлап белгілейді. 

Шошқаға зонд енгізу ауыз қуысына ауыз кергіш сала отырып,іске асырылады. Жұту 

кезінде зондты өңешке, содан соң қарынға енгізеді. 

Сақа шошқаға ұзындығы 1 м,ені-10-12 мм зондтар,ал торайларына медициналық зонд 

пайдаланады. 

Иттерге зондты  ауыз қуысы арқылы,ауыз кергіштің көмегімен негізеді. Иттердің үлкен 

кішілігіне қарай әртүрлі зондтар пайдаланылады. 

 

Қарын сөлін зонд енгізу арқылы алып тексеру. 

Қарын сөлін алу үшін жуан танау-қарын зонды пайдаланылады, ал алған сөлін жинау 

үшін ауызы кең, резеңке және шыны тығынды, үлкен екі шыны ыдыс керек.Бірінші 

резеңке тығынды ыдысты зондқа қосады, ал екінші ыдысты арнайы құрал Комовский 

сорғышына жалғайды. 

Қарын солін алғашқы жолы аш қарыннан алады, ол үшін жылқыны 12-16 сағат 

ашықтырады, сонан соң арнайы қоздырғыш азық беріледі, оныда зонд арқылы іске 

асырады. 

Қарын сөлін алу үшін екі түрлі әдіс қолданылады. Бір дүркіндік және фракциялық. 

Бір дүркіндік тәсілде қарын сөлін бір рет алады, бірақ 45 минут қоздырғыш азық 

бергеннен кейін алынып тексеріледі. Мұндай әдістер өте сирек қолданылады.  

Ал фракциялық әдісте қарын сөлінің бірінші бөлігі қоздырғыш азық бергеннен 45 

минут өткеннен кейін алып, ал қалған 5 бөлігін, 20 минут сайын алып тексереді. Алынған 

қарын сөлінің физикалық-химиялық қасиеттерін анықтап, сонан соң микроскопиялық 

зерттеу жүргізеді. 

Аш қарыннан алынған қарын сөлінің мөлшері бірнеше миллилитрден бір литрге дейін 

жетеді. Қарын сөлінің түсі арнайы берілген тітіркендіргіш азыққа және сау жылқыда 

кейде 12 елі ішектен келіп түскен өт құрамына байланысты болады. Қарынның кілегейлі 

қабығы қабынғанда және онда ойық жара пайда болғанда қарын сөлінің түсі қан 

араласуына байланысты қызыл немесе қоңыр түске өзгеруі мүмкін. Қарын сөлінің иісі 

өзіне тін, яғни әлсіз қышқылдан ащы қышқылға дейін. Қарынның атониясында күкірт 

қышқылды иіс, ал іріңді-геморрагиялық қабынуында өлексе иіс шығады. 

Қарын сөлінің консистенциясы ішінде қалған тітіркендіргіш азыққа байланысты, қарын 

аурулары кезінде әртүрлі қоспалар болуы мүмкін- сілекей, қан ірің және т.б 

Сыиырдың жұмыршақ қарнына магнитті зондты салу. 
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Коробов жетілдірілген магнитті зонды қолданылады. Мұны сағаттық аш диетадан соң 

жүргізеді.1,5 -2 литр су ішкеннен кейін, зондты майлап барып сол қолмен магнитті және 

зевникті  ұстайды. Резеңке шланг оң қолдың білезігіне зондтың магнитті басы зевниктің 

конусуна кіргенге дейін оралады. Зевникті оң қолмен Л-Тәріздес пластинкадан ұстайды. 

Сол қолды сүлгіге орап, тіссіз жерден ауыз қуысына енгізіп , тілді ұстап сыртқа 

шығарады. Зевникті ауыз қуысына енгізіп тілдің артқы жағына Л-тәріздес пластинкасын 

төменгі жақ сүйегі тістерінің артына араластырады. Зевникті ремендермен бекітеді. Жұту 

актісінің көмегімен және өңештің жиырылуы арқасында магнит қарынға сонан ауырлық 

күштің әсерінен жұмыршақ қарынға барады. Өңешке тез қозғалу үшін бөтелкемен су 

беруге болады Магниттің қай жерде жататындығын резеңке шлангтың ұстап тұратын 

сақинасын тесікке кіргенге дейін немесе компас арқылы бақылайды. Компасты 

жұмыршақ қарын тұсына (6-7 қабырға) оң жағынан қояды. Егер магнит 8-9 қабырғаға 

қарай бұрылса, онда магнит қарында болады.Ондай жағдайда магнитті өңешке дейін 

тартып, қарын жиырылған кезде қайта  жібереді. 

                                                                            

Катетеризация 

Қуыққа катетр  енгізу. 
Малға катетризацияны қолданады :  Қуықты кернеген несепті ағызып жіберу үшін, несеп 

жолына дәрі енгізу, қынап, жатыр, желін үрпісі сияқты органдарды ішін жуып-шаю үшін, 

т.б. мақсаттармен қолданылытын амал. Катетрді қуыққа уретра арқылы енгізудің негізгі 

себебі, оның толу мөлшерін анықтау немесе тексеруге несеп алу және емдеу үшін қажет. 

Малға катетеризация жүргізу үшін, темірден, резенкеден немесе әртүрлі малға арналған 

желімнен жасалған катетрлер қолданылады.Ұрғашы малдарға катетризация жасау үшін 

мықты (темірден жасалған) -  катетер қолданылады,  ал еркек малға- майыспалы  

/резинке, пласмасс/ катетер қолданылады.  

Қуыққа катетериция жасаған кезде барлық асептика және антисептика ережелерін 

сақтаған дұрыс. Катетеризация кезінде малды мықтап байлау керек. Асау, тынымсыз 

малға енгізгенде өте сақ болу керек. 

Сиыр қуығына катетризация жүргізгенде катетрді уретра тесігіне енгізеді, ол қынаптың 

дивертикула қыртысында, вентральды қабырға бетінде қынаптың бас жағынан 10-12 см 

аралықта орналасқан.Сиыр қуығына катетеризация жасаудың бір неше әдісі бар. 

Бірінші әдіс. Уретраның алдын сипалау арқылы табады.Бұл үшін сол қолды 10-12 см 

тереңдікке дейін қынапқа енгізеді, сосын дивертикуляны тауып,оны сұқ саусақпен жауып 

тұрады.Ары қарай оң қолдың көмегімен катетрді енгізеді, енгізген кезде катетр 

саусақтың үстімен өтетін болу керек. Дивертикуланың қыртысына жетіп,одан әрі несеп 

шығатын каналға негізу керек.Катертді ілгері жайлап,әсіресе бастапқы жағдайда,уретра 

сфинктерініңқарсылығынан өткенше абайлап енгізген дұрыс.Әдіс дұрыс жасалмаған 

жағдайда малдың ауырсыныуы,тынышсыздануы,кей кезде артқы аяқтармен тебу 

әрекеттері байқалуы мүмкін. 

Екінші әдіс.Уретраны табу үшін  қынапқа арнайы жасалған қынап айнасын немесе 

вагиноскоп енгізеді.Девертикула табылған соң, оның қыртысын катетрдің ұшымен 

көтеріп, жайлап ашылған уретра тесігіне енгізеді. 

Қошқарда, текеде бұқанікі сияқты уретрасында  S – тәріздес имек бар. Олардың 

қуықтарына катетризация жасау үшін оларды жатқызып, ұстап тұрады немесе мықтап 

байлап қояды. Қойлардың ,ешкілердің уретрасы ауызын табу үшін медициналық шағын 

қынап айнасын қолданады. Айғырларға катетризацияны тұрған күйінше немесе жығып 

алып жасайды. Катетрді енгізер алдында күпектің ішін таза дәке сальфеткамен 

тазалайды. Содан соң оң қолды орамалмен орап, күпекке енгізіп,қамшының басын ұстап 

алып, абайлап сыртқа қарай қасаны (пенис) шығарады.Сыртқа шығарылған қасаны 

алдын-ала дезинфекциялық ерітіндіге малынған тампонмен сүртіп, содан кейін катетрді 

стерилденген вазелинмен майлап енгізеді. Алғашында катетр еркін жүреді, бірақ катетр 

шонданай ойығына жеткенде қарсылықтар байқалады.Ол уретраның жамбас қуысына 
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өткен жерінде катетрдің қабырғаға сығылып өтуіне байланысты.Ондай қарсылықты 

тоқтату үшін шонданай ойығы ұсында катетр ұшын тауып алып, оны қуыққа қарай 

бағыттап жіберу керек, катетрді несеп ағыны шыққанша енгізеді. 

Бие қуығына катетризация жасау үшін темірден, резинадан және желімнен жасалған 

катетрлер қолданылады.Асау жылқыларды катетеризация жасау кезінде арнайы 

жабдықтарға байлап ұстаған дұрыс. Жағдайы өте нашар және ауру малға жатқан жерінде 

жасаған қолайлы.Бие уретрасының ауызын табу әдісі сиырдікіне ұқсас.Уретра алдын 

табу үшін сол қолды қынапқа енгізіп, уретра алдын тауып, сұқ саусақпен қыртысы 

көтеріледі.Уретра тесігін жауып,алдын ала вазелинмен майланған катетрді оң қолмен 

енгізеді. Қынап айнасын қолданған кезде көз бақылауымен уретра алдын тауып катетрді 

енгізеді. 

Торайлар қуығына катетеризация жасау тек уретраның S- тәріздес имегі үстінен 

уретротомия жасағаннан кейін мүмкін  болады. 

Урғашы шошқа қуығына катетеризация жасау қиындығы несеп шығарған каналда 

дивертикула болғандықтан сиырдыкімен бірдей.Ірілерінде оны сипалау немесе қынап 

айнасы көмегімен оңай табуға болады. 

Урғашы иттерде (қаншықтарға) көбінесе темірден жасалғаникатетр қолданылады.Бұл 

зерттеуді қолданудың қиындығы несеп шығатын канал тесігінің тарлығынан, өйткені 

дұрыс бағытталған катетр көбіне уретра тесігі жанынан өтіп кете береді. Ірі ұрғашы 

иттерге катетр енгізуді жеңілдету мақсатымен қынап айнасын қолданады. 

Еркек иттерге майыспалы катетр қолданылады.,бұл кезде оларды шалқалап жатқызып 

ұстайды. 

Бірінші күпекті ашып, шүкінің басынан ұстап, оны дезинфекциялық ерітіндімен  

жуып, сонан соң уретра тесігін тауып катетрді енгізеді.  

Дені сау малдың қуығына катетр енгізгенде көп жағдайларда біраз мөлшерде несеп алуға 

болады. Бірақ сиырлардан төлдер алдында, төлдеп болғаннан кейін және кәрі малдан 

катетр көмегімен несеп алу қиынға соғады, өйткені олардың қуығы құрсақ қуысына 

қарай тым төмен салбырап кетеді. 

Ауру мал қуығында кейде несеп болмауы мүмкін. Бұл кезде катетр көмегімен ешқандай 

несеп алынбайды. Бұған көбінесе анурия немесе қуық қабырғаның жыртылуы себеп. 

Қуық қабырғасы сал немесе жартылай сал болғанда, енгізілген катетр көмегімен несепті 

көп мөлшерде шығару кейде іске аспайды. 

 

Негізгі әдебиеттер 

1. М.А. Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. Жануарлар 

ауруларының клиникалық диагностика. оқу құрал – Алматы, 2007 

2. Д.Т. Рахимжанова Ветеринариялық клиникалық диагностика. Оқулық- Астана, 2008 

3. М. Смирнов, П.Я. Конопелько, Р.П. Пушкарев, В.С. Постников, Н.А. Уразаев, И.М. 

Беляков, Г.Л. Дугин, В.С. Кондратьев Клиническая диагностика внутренних незаразных 

болезней животных. Москва ВО «Агропроминиздат» 1988 

4. .М. Данилевский Практикум по внутренним незаразным болезням 

сельскохозяйственных животных М. «Колос» 1992 г. , с. 188- 209, с. 234 - 251 

 

Тәжірибелік сабақ № 6 

Сабақтың тақырыбы: Әр түрлі физиотерапиялық аппараттар мен приборлармен 

танысу, жұмыс істеу 

Сабақтың мақсаты: Білім алушыларды  физиотерапиялық аппараттар мен 

приборлармен таныстырып, жұмыс істеуді  үйрету.  

Сабақтың жабдығы:Қысқыштар, бұраулар, арқандар,станоктар, мурын қысқышы мен 

шығыршығы. 
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Тексеру құралдары: термометрлер, фонендоскоптар,плессиметрлер,перкуссиялық 

балғашалар,шпательдер,ауыз кергіштер,сыналар,зондтар,катетрлер,физиотерапиялық 

аппараттар 

 Жануарлар: Жылқы, сиыр, қой, шошқа, ит, қоян, мысық. 

Емдік шаралар жүргізу техникасы 

1. Фототерпия.  

Инфрақызыл сәулелердің жасанды көздері – Минин,Соллюкс лампалары (қуаттылығы 

50-100 вт,150-300 вт,500-1000 вт) жас төлдерді қыздыруға және кейбір ауруларда 

қолданылады. Ультракүлгін сәулелердің жасанды көздері (ЭО-1-30м,ОЭ-1,ОЭ-2, 

ОЭСПО-2 және т.б) 

 

 

Тәжірибелік сабақ № 7 

Сабақтың тақырыбы: Әр түрлі жүйелер мен мүшелердің ауруларын анықтау(ас 

қорыту, тыныс алу), оларды емдеу, аурулардың алдын-алу іс шараларын ұйымдастыру 

Сабақтың мақсаты: Білім алушыларға әр түрлі жүйелер мен мүшелердің ауруларын 

анықтау (ас қорыту, тыныс алу), оларды емдеу, аурулардың алдын-алу іс шараларын 

ұйымдастыру туралы түсінік бері және көрсету.  

Сабақтың жабдығы:Қысқыштар, бұраулар, арқандар,станоктар, мурын қысқышы мен 

шығыршығы. 

Тексеру құралдары: термометрлер, фонендоскоптар,плессиметрлер,перкуссиялық 

балғашалар,шпательдер,ауыз кергіштер,сыналар,зондтар,катетрлер,физиотерапиялық 

аппараттар 

 Жануарлар: Жылқы, сиыр, қой, шошқа, ит, қоян, мысық. 

Тыныс алу жүйесінің қызметін тексерудің ветеринариялық-диагностикалық әдістері.  

 

Жоспар: 

- Тыныс алу жүйесінің функциональдық қабілетін тексеру.  

 

Клиникалық-диагностикалық түрлеріне байланысты негізгі патологиялық симптомын 

және синдромдарын ажырату.  

Тыныс алу жүйесінің функциональдық қабілетін тексерудің клиникалық-диагностикалық 

түрлері.  

- негізгі патологиялық симптомын және синдромдарын ажырату.  

Тыныс алу жүйесін тексеру әдістері: 

а) мұрын ақпасының және шығарылатын ауаның түрін анықтау;  

б) мұрын қуысының кілегей қабатын тексеру;  

в) жылқы ауақабының маңдай және үстіңгі жақ қуыстарының шекарасын анықтау;  

г) қосалқы қуыстарды көру, сипалау, нұқу арқылы тексеру:  

д) жылқы ауақабын тексеру:  

е) көмекей мен кеңірдекті көру, сипалау және риноскоп, ларингоскоп құралдары арқылы 

тексеру;  

ж) жөтел мен қақырықты тексеру;  

з) қалқанша безін (орнын, көлемінің, тығыздығының, қозғалғыштығының өзгерісін) 

тексеру.  

Сау малдарда мұрын ақпасы білінбейді (немесе сірлі, сірлі-кілегейлі ағынды түрінде 

аздап ағады).  
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Ринит, бронхит, пневмония, қосалқы қуыстардың қабынуы, өкпе ісінуі, ларинго-

фарингит кезінде мұрын ақпасы үнемі немесе кезеңмен сірлі, сірлі-іріңді немесе шірікті 

ағынды түрінде бөлінеді.  

Шығарылатын ауаны тексергенде оның күшін, температурасын, иісін ( өкпе 

гангренасында жағымсыз иіс, кетоз кезінде ацетон иісі, уремия кезінде аммиак иісі) 

анықтайды.  

Мұрын қуысының кілегей қабатын көру арқылы немесе рефлектор көмегімен тексереді. 

Жылқыларда ол көкшіл-қызғылт, ірі қара малда- қызғылт болады. Ауру кезінде қызаруы, 

көгеруі, бозаруы, сарғаюы, ісінуі мүмкін. Кейде кілегей қабатының бүтіндігінің бұзылуы-

жара, күлдіреуік, тыртық, бөртпе кездеседі.  

Жылқылардың маңдай және үстіңгі жақ қуыстарының топографиялық шекаралары: 

маңдай қуысының алдыңғы шекарасы-бет қырларының ортасына дейін, артқы шекарасы- 

жақ буынына дейін, бүйір шекарасы- сыртқы маңдай қырына дейін жетеді. Үстіңгі жақ 

қуысының жоғарғы шекарасы-көздің ішкі бұрышынан жақ бұрышына дейін, төменгісі – 

бет қыры деңгейінде, алдыңғысы- орбита ортасының деңгейінде болады.  

Ірі қара малда маңдай қуысының алдыңғы шекарасы- орбиталардың алдыңғы шеттерін 

қосатын сызық бойымен, артқысы-мүйіз аралық қырмен, бүйір шекарасы-маңдай 

сүйегінің сыртқы қырымен өтеді. Үстіңгі қуысының жоғарғы шекарасы- орбитаның ішкі 

қырынан бірінші премолярдың алдыңғы қырына дейінгі сызық бойынша, алдыңғысы- 

көзасты тесігінің деңгейінде, артқысы- орбита ортасының деңгейінде, төменгісі- бет 

төмпегінен мұрынға паралелль жүргізілген сызық бойымен өтеді. 

Тақ тұяқтылардың ауа қаптары құлақ қалқанынан төменірек, атлант каналы мен төменгі 

жақ бұтағының артқы қырының арасында орналасқан. Ауа қабын көру, сипалау, нұқу 

әдістерімен және қажет болған жағдайда ренгеноскопия, рентгенографияны қолданып 

тексереді.  

Өңеш пен кеңірдекті көру, сипалау және тыңдау әдістерімен тексереді. Бірқатар аурулар 

(сақау, жоғарғы тыныс алу жолдарының жұқпалы катары, ларингит және т.б.) кезінде 

ауырсыну, қабынулар, жергілікті температураның жоғарылауы байқалады.  

Жөтелді зерттегенде оның күшіне,жиілілігіне, ұзақтығына және жөтелдің табиғатына 

(бронхит, трахеит кезінде- жаңғырған, пневмония кезінде –глухой, плеврит, өңеш 

қабынуы, бронхит және плевропневмония кезінде ауырсынудың байқалуы).  

Тыныс алу қозғалыстарын зерттеуді көкірек қуысын көру арқылы тексеруден бастайды. 

Мұнда көкірек қуысының пішініне, көлеміне, қозғалғыштығына; тыныс алу түріне, 

жиілігіне, симметриялығына және ырғағына назар аударады. Көкірек қуысының пішінін, 

көлемін, қозғалғыштығын бүйірінен және артынан қарау арқылы анықтайды.  

Тыныс алу түрін кеуде және құрсақ бұлшықеттерінің қозғалысы бойынша анықтайды. 

Ауылшаруашылық малдарында тыныс алудың кеуде-құрсақтық (косто-

абдалинальдық),иттер мен терісі бағалы аңдарда – кеуделік тыныс алу. 

Ауылшаруашылық малдарында кеуделік тыныс алу- перитонит, қарынның жіті 

үлкеюінде, ішектердің метеоризмінде, мес қарынның тимпаниясында т.б. кездеседі. Ал, 

құрсақтық тыныс алу-плевритте, өкпе эмфиземасында, пневмонияда байқалады.  
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Тыныс алу жиілілігін көкірек қуысының, құрсақ қабырғасының, жылқыда мұрын 

қанаттарының қозғалысы бойынша, шығарылатын ауа ағындары бойынша, өкпе немесе 

кеңірдекті тыңдау арқылы анықтайды.  

Ауруларда тыныс алудың жиілілеуі (палипноэ) және тыныс алудың сиреуі (олигопноэ) 

байқалады.  

Палипноэ – өкпе ауруларында, плевра ауруларында, жүрек жетіспеушілігінде, анемияда, 

көптеген лихорадкалық ауруларда кездеседі.  

Олигопноэ - көмекей мен ірі бронхиттардың диаметрінің кішіреюі, бас қысымының 

жоғарылауы, гастрит, кетоз т.б. ауруларда болады.  

Тыныс алу мүшелерін тексергенде тыныс алу ырғағына назар аударады. Тыныс алу 

ырғағы дегеніміз- дем алу және дем шығару фазаларының дұрыс кезектесуі.  

Тыныс алу аритмияларына келесілер жатады:  

 

Саккадирлі немесе үздікті тыныс алу.  

Плеврит, микробронхит, өкпе эмфиземасы, менингит, кетоз, уремия ауруларында 

байқалады.  

Кусемаульдің үлкен тыныс алуы. Минутына тыныс алу санының азаюымен және тыныс 

алу фазаларының ұзаруымен сипатталады. Бұзау сальмонеллезі жылқы ИЭМ, кала 

кезінде байқалады.  

 

Биоттік тыныс алу. Бірдей тыныс алу қозғалыстарынан кейін ұзақ үзілістің пайда 

болуымен сипатталады. Энцефалит, менингит, ми қабынуларында, миға қан құйылғанда 

байқалады.  

 

Чейн-Стокс тыныс алуы. Ұзақ үзілістен кейін бірте-бірте күшейе беретін тыныс алу 

қозғалыстарының пайда болып, содан кейін қайтадан тыныс алу қозғалыстары әлсізденіп, 

үзіліске ауысуымен сипатталады. Миға қан құйылғанда, шаншуда, миокардитте, улануда 

байқалады.  

 

Грокктың дислоцирленген тыныс алуы. Тыныс алу координациясының бұзылуы, тыныс 

алудың көкірек қуысының бұлшықеттерінің жұмысына сәйкес болмауымен сипатталады. 

Аутоинтоксикация және жылқы ПЭМ кезінде болады.  

 

Ентігу (диспноэ)- тыныс алудың түрінің, ырғағының, тереңдігінің және жиілілігінің 

өзгеруі. Ентігу инсператорлық, эксператорлық және аралас болып бөлінеді.  

 

Инсператорлық ентігу – дем алудың күшеюі мен ұзаруы салдарынан қиындауы. Ол 

жоғарғы тыныс алу жолдарының тарылуы нәтижесінде пайда болады. Мұрын кілегей 

қабығының қабынуында, сақау кезінде, жоғарғы тыныс алу жолдарының жұқпалы 

катарінде және т.б. ауруларда болады.  

 

Экспираторлық ентігу. Дем шығарудың қиындауы, шап соғуын түзеді. өкпенің 

альбеолалық эмфиземасында байқалады.  

 

Аралас ентігу дем алу мен дем шығарудың қиындауымен сипатталады. Пневмония, 
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пневмоторакс, плеврит, жүрек жетіспеушілігі, лейкоз, энцефалит, анемия ауруларымен 

ауыратын жануарларда кездеседі.  

Көкірек қуысын сипалау арқылы оның сезімталдығын, температурасының өзгеруін, 

терісінің зақымдалуының бар-жоғын, ісіктер, эмфизема және т.б. өзгерістерді анықтайды.  

Ірі қара малға құрал арқылы нұқу, ал ұсақ малдарға дигитальді нұқу жүргізеді. Көкірек 

қуысын нұқуды қабырға аралықтарын жоғарыдан төмен қарай жүргізеді. Сау 

жануарлардың перкуссиялық дыбысы анық, ұзақ, атимпаникалық болу керек. Оны 

өкпенің анық перкуссиялық дыбысы деп атайды.  

Нұқу арқылы өкпе шекарасын анық өкпелік дыбыстың топас немесе тимпаникалық 

дыбысқа ауысуынан анықтайды. 

Өкпенің артқы перкуссиялық шекарасынның маңызды клиникалық мәні бар. Ол ұш 

горизонтальді сызықпен анықталады: а) мықын сызығы: б) шонданай төмпегінің сызығы; 

в) иық буынының сызығы.  

Сау малдарда перкуссиялық дыбыс анық өкпелік, атимпаникалық болу керек. Бірақ, 

перкуссиялық дыбыстардың өзгерістері де болуы мүмкін.  

Топастау (тері асты ісіктер, фиброзды плеврит, пневмония).  

2.Топас дыбыс (экссудатты плеврит, крупозды пневмония, контагиозды 

плевропневмония).  

3. Тимпаникалық дыбыс (беткі орналасқан ауалық қуыстар- каверна, бронхоэктази, 

пневмоторкас).  

4. Металлдық дыбыс (каверна) диафрагма жарығы).  

5. Шытынаған құмыра дыбысы (каверна, ашық пневмотораксте).  

Күйіс қайыратын жануарларда мықын сызығы мен шонданай төмпешігінің сызығы 

сәйкес келеді, сондықтан нұқуды екі сызық бойынша жүргізеді: 1) мықын сызығы: 2) иық 

буынының сызығы.  

Төменде жануарлар өкпесінің артқы шекарасының мәліметтері көрсетілген:  

 

Жануар түрі  

 

Мықын сызығы 

бойынша қабырға 

аралықтары  

 

Шонданай төмпегі 

сызығы бойынша 

қабырға аралықтары  

 

Иық буыны 

сызығы бойынша 

қабырға 

аралықтары  

 

Жылқы  

 

16, 17  

 

14, 15  

 

10, 11  

 

Ірі қара мал, 

қой, ешкі  

 

11  

 

-  

 

8  
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Шошқа  

 

11  

 

9  

 

7  

 

Түйе  

 

10  

 

Сегіз көз төмпегінің 

сызығы бойынша 12-ші 

қабырға аралығында  

 

8  

 

Өкпенің артқы шекарасының үлкеюі эмфизема, пневмония, өкпе эхинококкозы кезінде 

болады, ал кішіреюі мес қарын типманиясы, ішектердің метеоризмі, бауыр церрозы 

кезінде байқалады.  

 

Негізгі тыныс алу шулары.  

1. Везикулярлық тыныс алу-дем алу және дем шығару кезінде альвеола қабырғаларының 

тербелуі нәтижесінде түзіледі. Везикулярлық тыныс алудың күшеюі және әлсізденуі 

мүмкін.  

Везикулярлық тыныс алудың күшеюі ентігу, постгеморрагиялық анемия, интоксикация, 

инфекция кезінде пайда болады. Катаральді немесе іріңді пневмония, гангрена, өкпе 

ісінуі, өкпе туберкулезі кезінде везикулярлық тыныс алудың жергілікті күшеюі болуы 

мүмкін.  

Везикулярлық тыныс алудың әлсіреуі өкпенің альвеолалық эмфиземасында, 

обтурациялық ателектазда, ошақтық пневмонияда, экссудаттық плевритте, 

гидротораксте, өңештің ісінуінде болады.  

2. Қалыпты бронхтық тыныс алу. Альвеолалардың қызметі кезінде пайда болған 

дыбыстар мен шулардың тыныс алу жолдарынан өтуі кезінде түзіледі.  

3. Қосалқы тыныс алу шулары: бронхиалдық және амфорикалық болады. Патологиялық 

бронхиалдық тыныс алу өкпенң инфильтрациясы кезінде түзіледі, өйтені, тығыздалған 

өкпе ұлпасы ларинготрахеялық шуларды жақсы өткізеді. Патологиялық бронхиальды 

тыныс алуды қалыптыдан ажырату үшін, басқа өкпенің дәл сол бөлігіне салыстырмалы 

тыңдау жүргізу қажет.  

Амфорикалық тыныс алу. Өкпе сырылдары құрғақ және ылғалды (ұсақ көпіршікті, 

орташа көпіршікті, ірі көпіршекті) болады. Сонымен қатар плевраның үйкелу шуын, 

плеврадағы плеск шуын және өкпелік фистула шуын анықтайды. Ол өкпе кавернасының 

плевра қуысына ашылған кезде, дем алумен сәйкес келетін шу.  

 

 

Бақылау сұрақтары:  

1.  

Тыныс алу жүйесінің функциональдық қабілетін тексеру.  

2.  

Клиникалық-диагностикалық түрлеріне байланысты негізгі патологиялық 

симптомын және синдромдарын ажырату.  

http://dereksiz.org/testi-po-teme-v12-deficitnaya-anemiya-gemoliticheskaya-anemiya.html


ФЕАК 02-05.02 Издание первое.Поурочный план 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностика. оқу құрал – Алматы, 2007. / М.А. 

Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. 

2. Малдәрігерлік тәжірибеде ауруларды анықтау және емдеу техникалары / Қожанов, 

К.Н. – 2013  

 

Қосымша әдебиеттер:  

3. Беляков И.М. Пропедевтика внутренних незаразных болезней животных. – М.: Колос, 

1984. – 336 с. 

4.Клиническая диагностика внутренних болезней сельскохозяйственных животных.// 

В.И. Зайцев, А.В. Синев, П.С. Ионов и др. - М.: Колос, 1964  

5. Диагностика внутренних болезней домашних животных.// А.В. Васильев – М.: 

Сельхозиздат,1956 

 

Жануарлардың биологиялық ерекшеліктеріне байланысты ас қорыту жүйесін 

тексеру әдістері. 

 

Жоспар:  

1 Құрсақ қуысы мүшелерін (Бауыр мен көк бауырды) зерттеу. 

- Асқорыту жүйесін тексеру әдістері. (Жануардың азық пен суды қабылдауын тексеру. 

Жануарлардың аузын, жұтқыншағын, өңешін тексеру.)  

- Ауыл шаруашылық малдарының азық және су қабылдауын тексеру.  

2. Жүйке-эндокриндік жүйені тексеру тәсілдерін игеру.  

 
1 Құрсақ қуысы мүшелерін (Бауыр мен көк бауырды) зерттеу.  

 

 Асқорыту жүйесін тексеру әдістері. (Жануардың азық пен суды қабылдауын 

тексеру. Жануарлардың аузын, жұтқыншағын, өңешін тексеру.)  

Асқорыту аппаратын клиникалық тексеру жануардың азық пен суды қабылдауын 

бақылаудан басталады. Жануарларға әртүрлі қатаң азық түрлерін және су беру. 

Жануардың азықтануын және су ішуін тексергенде, оның тәбетіне, анорекцияның бар-

жоқтығына, булимия, арекция, парорекцияның бар-жоқтығына, азықты және суды 

қабылдау әдісінің бұзылуына, шайнауына, жұтуына, күйіс қайыруына, кекіруіне және 

бұлардың бұзылуына назар аудару керек.  

2. Жануарлардың аузын, жұтқыншағын, өңешін және құстың жемсауын тексеру.  

Ауыз қуысын тексерудің –негізгі әдістерін көру, сипалау. Ауыз қуысын қарау кезінде 

оның дұрыс жабылуына, еріннің еріксіз қозғалысына, сілекей ағуына және т.б. 

өзгерістерге көңіл аудару керек. Ауыз қуысы мүшелерін тексеру үшін жануардың ауызын 

қолмен тіссіз бөлігінен ұстап ашып, езулік қою керек. Бұл кезде назар аудару керек:  

1. Көру және сипалау арқылы кілегей қабықтарының жағдайын байқау. Оның түсіне, 

жаралардың, жарақаттың бар-жоқтығына, жергілікті температурасына, ауырсынуына, 

кілегей қабықтарының кеуіп кетуіне назар аударады.  

2. Иісті, жануар сілекейіне, малынған тампонды иіскеу арқылы анықтайды.  

3. Тілді тексергенде ісінулердің, дақтар бар-жоқтығына, тілдің бүрлеріне көңіл аудару 

керек.  

http://dereksiz.org/sabati-edisi-sra-jauap-ojin-elektrondi-ouli-sabati-tipi-jaa-fi.html
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4. Тісті тексергенде, оның желінуіне, қозғалғыштығына, түсуіне, ауысуына назар 

аударады.  
Жұтқыншақты тексеру. 
 Көру, сипалау және ларингоскоп арқылы жүргізеді. Жұтқыншаққа сыртқы сипалауды 

төменгі жақтың бұтағының артынан екі қолдың саусақтарымен жасайды. Бұның 

арқасында инфильтрацияның бар, жоғын, ұлпалардың ауырсынуын, жергілікті 

температураның жоғарылауын анықтауға болады. Көру арқылы бас пен мойынның 

орналасуына назар аударады, өйткені жұтқыншақ ауруларында жануардың бас пен 

мойнын кеңістікте ұстауы өзгереді.  

 
Жануарлардың құрсақ қуысы мүшелерінің топографиясы. Ас қорту жүйесінің 

ауруларының негізгі белгілері.  
1. Құрсақ қуысы мүшелерін тексеру 

2. Мес қарынды тексеру  

Сол жақ аштық қуыспен сол жақ мықынды қарау кезінде іштің көлемі мен пішінінің 

өзгерісіне көңіл аударады.  

- Мес қарынды сипалау арқылы оның сезімталдығын анықтайды. Мес қарынның 2 

минут ішіндегі жиырылуын санайды.  

- Нұқу арқылы сау жануардың сол аштық қуыстың аймағында тимпаниялық 

дыбыстың бар-жоғына және оның өзгерісіне назар аударады.  

- Тыңдау арқылы мес қарынның жиырылуымен сәйкес келетін тұйық шулардың 

күшін, жиілігін және ұзақтығын анықтайды. 

2. Тақия қарынды тексеру  

Ірі қара малдың тақия қарынының негізгі ауруы-травматикалық радикулит. Оны анықтау 

үшін келесі әдістер қолданылады: 

а) төс сүйектің семсер тәрізді өсіндісі аймағына қысым түсіру арқылы;  

б) шоқтық аймағының терісін қатпар қылып бір орынға жинау арқылы; 

в) көкірек қуысының бүйір бетін басу арқылы;  

г) диафрагманың беку сызығы бойымен нұқу арқылы; 

д) жануарды еңіске түсіріп жүргізу арқылы;  

е) пилокартин және т.б. заттарды тері астына егу арқылы 

 

3. Кітапша қарынды тексеру  

Сипалау, нұқу, тыңдау әдістері қолданады. – 

- Сипалау кезінде кітапша аймағын жұдырықпен басу арқылы ауырсынуды 

анықтайды. Ауырсынғанда жануар қыңсылайды, мөңірейді, қашуға ұмтылады. 

 

- Нұқу кезінде сау жануарларда топастау немесе топас дыбыстың бар-жоғын және 

кітапша бітеліп қалған жағдайда ауырсынуын анықтайды. 

 

-  Кітапшаны тыңдау арқылы сау малдарда сықырлаған дыбыстың бар-жоғын 

және ол дыбыстың кітапша бітеліп қалғанда жоғалуын анықтайды.  

4. Ұлтабарды тексеру  
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Сипалау кезінде ұлтабар қабынуы, жара, улану және т.б. ауруларда ауырсынудың бар – 

жоғын анықтайды. 

Бақылау сұрақтары:  

1  Құрсақ қуысы мүшелерін тексеру. 

2. Асқорыту жүйесін тексеру әдістері.  

3. Ауыл шаруашылық малдарының азық және су қабылдауын тексеру.  

 
Негізгі әдебиеттер:  

1. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностика. оқу құрал – Алматы, 2007. / М.А. 

Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. 

2. Малдәрігерлік тәжірибеде ауруларды анықтау және емдеу техникалары / Қожанов, 

К.Н. – 2013  

 

Қосымша әдебиеттер:  

3. Беляков И.М. Пропедевтика внутренних незаразных болезней животных. – М.: Колос, 

1984. – 336 с. 

4.Клиническая диагностика внутренних болезней сельскохозяйственных животных.// 

В.И. Зайцев, А.В. Синев, П.С. Ионов и др. - М.: Колос, 1964  

5. Диагностика внутренних болезней домашних животных.// А.В. Васильев – М.: 

Сельхозиздат,1956 

 

 Тәжірибелік сабақ № 8 

Сабақтың тақырыбы: Әр түрлі жүйелер мен мүшелердің ауруларын анықтау(зат 

алмасу,жүйке жүрек –қан тамыр жүйелерін),оларды емдеу,аурулардың алдын-алу іс 

шараларын ұйымдастыру 

Сабақтың мақсаты: Білім алушыларға әр түрлі жүйелер мен мүшелердің ауруларын 

анықтау (зат алмасу,жүйке,жүрек –қан тамыр жүйелерін), оларды емдеу, аурулардың 

алдын-алу іс шараларын ұйымдастыру туралы түсінік бері және көрсету.  

Сабақтың жабдығы:Қысқыштар, бұраулар, арқандар,станоктар, мурын қысқышы мен 

шығыршығы. 

Тексеру құралдары: термометрлер, фонендоскоптар,плессиметрлер,перкуссиялық 

балғашалар,шпательдер,ауыз кергіштер,сыналар,зондтар,катетрлер,физиотерапиялық 

аппараттар 

 Жануарлар: Жылқы, сиыр, қой, шошқа, ит, қоян, мысық. 

 

Жүрек қан-тамыр жүйесі қызметін тексерудің әдістерін меңгеру  

Жоспары:  

Жүрек қан-тамыр жүйесі қызметіне пропедевтикалық таным.  

Жүрек қан-тамырлар ауруларының жіктелуі.  

Жүрек саздары.  

 

Жүрек қан-тамыр жүйесі қызметіне пропедевтикалық таным.  
Көптеген зерттеушілердің деректерінше жүрек қан-тамырлары мен қан жүйелерінің 

ауруларында жүректің өзінің қан айналу үрдісі бұзылатындықтан жүрек қызметінің 

жеткіліксіздігін тудыратын көрінеді. Осыған орай жүрек саздарында білінетін өзгерістер 

байқалады. Сондай-ақ, жүрек қан тамырлары жүйесінің ауруларында организмде 

оттегінің жеткілікіздігінің дамуы салдарынан дем алу ағзаларының функциясының 

жеткілісіздігінің дамитыны туралы деректер медициналық дәйетемелерден белгілі. Яғни 
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организмде гипоксия құбылысының дамуы салдарынан жүрек етінің жирылу және қан 

айналу процесстерінің нашарлауы дамитын көрінеді.  

Жүрек қызметінің жеткіліксіздігін толықтыру үшін компенсаторлық жағдайда болған 

гипертрофиялық өзгеріс ауру созылмалы түрге айналғанда декомпенсаторлық 

гипертрофия ретінде дамуы мүмкін. Организмде дамитын гипоксия жүректің сезімтал 

нерв талшықтарының ұштарын тітіркендіреді. 

Міне сондықтан да газ алмасу процессі мен жүрек еті қызметінің бұзылуының деңгейі 

организмдегі оттегінің жеткілісіздігінің деңгейімен пара-пар дамиды. Организм 

гипоксемия құбылысын тудыратын себептердің барлығында да жүрек қан тамырлары 

мен тыныс алу жүйелерінің функциональдық қызметтерінің тығыз байланыста 

болатынын көптеген вторлар өз жұмыстарында келтіреді (Г.Х.Габидуллин., Н..Уразаев., 

К.Н.Қожанов).  

Жүрек қызметінің жеткіліксіздігі дегеніміз – жүрек қан тамырлары жүйесінің 

қызметтерінің нашарлауы салдарынан организм тіндеріне қажетті мөлшерде оттегінің 

тасымалданып жеткізілмеуі және тіндерде түзілетін көмір қышқыл газының уақытында 

организмнен шығарылмауы. 

Жүректің бір рет жиырылғанда шығаратын қанның мөлшері жүректің систолалық деңгейі 

деп аталады. Жүрек пен қан тамырларының патологиясында мал организміндегі қан 

айналу процесі бұзылады.  

Клиникалық белгілер: цианоз, веналық қан тамырларындағы қан қысымының 

жоғарылауы, қан тамырлары соғысының жиілеуі және әлсіреуі, ентігу сияқты өзгерістер 

байқалады. Бұл кезде артериялық қан қысымы төмендейді, қан айналу жылдамдығы 

бәсеңдейді, оттегінің ауадан қанға сіңу үрдісі нашарлайды.  

2.Жүрек қан-тамыр жүйесін тексеру әідістері.  

Жүрек дүрсілі аймағын көру және сипау. 

Жүрек аймағын малдың алдыңғы сол жақ аяғын алдыға жылжыту арқылы тексереді. 

Көкірек қуысының төменгі 1/3 бөлігін 3-6 қабырға аралығында көру және сипау арқылы 

көкірек қуысының тербелмелі қозғалыстарын немесе түктердің тербелісін байқайды. 

Жүрек аймағын сипағанда көкірек қуысының тербелісі сезіледі.  

Көру және сипау арқылы жүрек шекарасын анықтауды үйрету. Көру және сипау арқылы 

жүрек дүрсілін анықтауды және нұқу арқылы жүрек шекарасын анықтауды үйрету.  

Жүрек дүрсілі – қарынша систоласымен бір уақытта көкірек қуысының қабырғасының 

қайталанып шығып отыруы. Жүрек дүрсілінің ең айқын білінетін орны : ірі қара малда – 

сол жақтан 4-ші қабырға аралығында, шынтақтан 2-3 см жоғары, ауданы 5-7 см2 ; ұсақ 

малдарда: ірі қара малдардікі сияқты; жылқыда – сол жақтан 5-ші қабырға аралығында, 

ауданы 4-5 см2 ; шошқада- сол жақтан 4-ші қабырға аралығында, ауданы 2-4 см2 ;  

Жүрек дүрсілін тексергенде келесілерді анықтайды:  

1. Перикардитте, плевритте, пневиотораксте, гидротораксте жүрек дүрсілінің ығысыуы 

болады.  

http://dereksiz.org/ministerstvo-zdravoohraneniya-rk-v7.html
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2. Өкпе эмфиземасында, плевритте, перикардитте жүрек дүрсілінің әлсізденуі болады.  

3. Қызбада, перикардитте, инфекциялық ауруларда, улануда жүрек дүрсілінің кұшеюі 

болады.  

4. Плевритте, перикардитте, перноститте, миозитте жүрек аймағының ауырсынуы 

болады.  

Жүректі нұқу кезінде табады:  

1. Салыстырмалы тұнық- бұл жүректің төске тиіп, өкпемен жабысып тұрған бөлігі. Нұқу 

кезінде топастау дыбыс естіледі.  

2. Абсолютті тұнық - өкпенің жүрек сайында орналасқан, төске жанасып тұрған бөлігі. 

Нұқу кезінде топас дыбыс естіледі.  

 

Жүрек шекарасын 2 сызық бойынша табады:  

Жауырынның артқы бұрышынан шынтақ төмпешігіне дейін. 

2. Шынтақ төмпегінен артқа қарай және жоғары 45° бұрышты мықынға дейін.  

 

Ірі қара малда салыстырмалы тұнықтың жоғарға шекарасы иық буыны деңгейінде, ал 

артқысы –5-ші қабырғаға жетеді.  

 

Қой мен ешкіде жоғарға шекарасы иық буынынан төменірек, артқы шекарасы 5-ші 

қабырғаның алдыңғы шетіне жетеді, ал алдыңғы шекарасы –3-ші қабырға аралығында 

орналасқан.  

 

Жылқыда жоғарға шекарасы иық буыны сызығынан 2-3 см төмен, артқы шекарасы –6-

шы қабырғаға жетеді.  

 

Шошқада – жоғарғы шекарасы –иық буынының үшбұрыш пішінді болады. Алдыңғы 

шекарасы анкомеус сызығы бойымен жүреді, артқы шекарасы- доға тәріздес жоғарыдан 

төмен қарай 3-ші қабырға аралықтан 6-шы қабырға шетіне жетеді, ал төменгі шекарасы 

кеуде сүйегінің және бұлшықетінің тұнығына ауысады. Үшбұрыш биіктігі 3-ші қабырға 

аралықта 10-13 см болады.  

Жұрек және өкпе ауруларында салыстырмалы және абсолютті тұнықтың шекаралары 

ығысады. Ол жүректің гипертрофиясында, өкпе ісінуінде және эмфиземасында, 

пневмонияда, плевритте, перикардитте, пневмотораксте және гидротораксте т.б. 

байқалады.  

 

3.Жүрек саздары.  

Систолалық саздың пайда болуына негізінен атровентрикулярлы клапандар қатысады. 

Қарыншалардың систоласы кезінде атриовентрикулярлы клапандар жабылып, олардың 

жармалары (створкалары) мен оған бекітілген жіпшелер тербелісі 1-ші сазды береді. 

Сонымен қатар 1-ші тонның пайда болуына қарыншалар бұлшық етінің жиырылуы 

кезінде пайда болатын дыбыстық құбылыстар да қатысады.  
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Өзінің дыбыстық ерекшеліктері бойынша 1-саз созылыңқы және төмен болады. 

Диастолалық саз - қарыншалардың диастоласының басында протодистолалық фаза 

кезінде, айшық клапандардың жабылуы кезінде пайда болады. Осы кезде қақзпақшалар 

жармаларының тербелісі дыбыстық құбылыстардың көзі болып табылады. Дыбыстық 

сипаттамалары бойынша 2-ші саз қысқа және жоғары. Жүректің жұмысын онда пайда 

болатын электрлік құбылыстар бойынша да жормалдауға болады. Оларды жүректің 

биопотенциалдары деп атайды. Олар электрокардиографтың көмегімен алынады. 

Жүректегі қозу онда жүріп жатқан үрдістердің әсерінен периодты түрде пайда болады. 

Осы құбылыс автоматия деген атқа ие.  

 

Бақылау сұрақтары:  
Жүрек қан-тамыр жүйесі қызметіне пропедевтикалық таным.  

2.Жүрек қан-тамыр жүйесін тексеру әідістері.  

3.Жүрек саздары. 
 

Негізгі әдебиеттер:  
1. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностика. оқу құрал – Алматы, 2007. / М.А. 

Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. 

2. Малдәрігерлік тәжірибеде ауруларды анықтау және емдеу техникалары / Қожанов, 

К.Н. – 2013  
Қосымша әдебиеттер:  
3. Беляков И.М. Пропедевтика внутренних незаразных болезней животных. – М.: Колос, 

1984. – 336 с. 

4.Клиническая диагностика внутренних болезней сельскохозяйственных животных.// 

В.И. Зайцев, А.В. Синев, П.С. Ионов и др. - М.: Колос, 1964  

5. Диагностика внутренних болезней домашних животных.// А.В. Васильев – М.: 

Сельхозиздат,1956 

 

Вегетативті жүйке жүйесін тексеру. Захарыш – хеда зоналары (бөліктері).  

 

Қажетті құралдар: И.П. Шатала аппараты, бұраулар, фонендоскоптар.  

 

Жануарлар: Жылқы, сиыр, қой.  

 

Сабақтың мақсаты: Білім алушыларға вегативті жүйке жүйесін дұрыс тексеруді және 

бейнеленген ауруды анықтауды үйрету.  

 

Вегативті жүйке жүйесін тексеру  

Малдәрігерлік тәжірибеде вегативті жүйке жүйесінің жағдайын анықтау үшін арнайы 

рефлекстер әдістемесі қолданылады. Бұл мақсатта жануардың 30 секунд ішінде жүрек 

соғуын санайды. Содан соң Шатала аппаратын қолданып немесе қолмен көз алмасына 

сынап бағанасы бойынша 20-30 мм қысым түсіру арқылы көз-жүрек рефлексін түзеді. 

Құлақ – жүрек рефлексінде Шатала динамаметрін құлақ негізіне қойып немесе жылқылар 

үшін қозғыштық типті- 20 кг, қозғалғыш –25 кг, инертті –30 кг қысым күшін түзу үшін 

бұрау салады, сол кезде бір уақытта 30 секунд ішіндегі жүрек рефлексін анықтағанда 

үстіңгі ерінге бұрау салып, жүрек соғуын санайды. 1 минутта 4 реттен аз соқса, ол 

жануардың вегатоникалық жағдайда екенін, ал 4 реттен көп соқса, ол жануардың 

симпатикотоникалық жағдайда екенін білдіреді.  

 

 

Захарыш-Хеда зоналарын (бөліктерін) тексеру.  

http://dereksiz.org/gemostaz-v-endometrii-proliferativnaya-faza-estradiol-sekretor.html
http://dereksiz.org/gemostaz-v-endometrii-proliferativnaya-faza-estradiol-sekretor.html
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Захарыш- Хеда зонасы – ішкі мүшелердің аурулары кезіндегі терінің сезімталдығы 

жоғарылаған бөліктерін анықтау. 

 

 

Зат алмасу үрдістерін тексерудегі физиологиялық-клиникалық көрсеткіштерінің 

және биогеоценоздық зерттеудің диагностикалық маңызы.  

 

Жоспар:  

1. Белок, көмірсу алмасулар патологиясы.  

2. Фосфор калций алмасулар патологиясы  

Зат алмсу үрдісі барысында организмге түскен әртүрлі заттардың ақтық өнімге дейін 

ыдырыап, бөлінуі жүреді. Ол: 1. Ас қорыту үрдісіндегі күрделі биохииялық әрекеттер 

нәтижесі болып табылады. 2. Резорбция – қоректі заттардың организмге сіңуі (ішек 

шырышты қабықтары). 3. Аралық алмасу – ферментті және нейрогуморальдық реттелу 

жолы арқылы жауша ішілік үрдістердің синтезі және ыдырауы нәтижесінде жүзеге 

асырылып жатады. 4. Ақтық өнімнің шығарылуы. 

Зат алмасуы дегеніміз- организамінің өзіне тән тіршілігі мен өсіп-өнуін қамтамасыз 

етуін, невр жүйесімен және фермент гормондармен реттелетін аса маңызды қасиеті. 

Сырттан келіп түскен және клеткада пайда болған заттардың химиялық жолмен құбылуы, 

осыдан туған энергияның /куатының/сан қилы сарылуы сияқты процестердің біртұтас 

жиынтығы. Мұның негізі- қарама- қарсы, бірақ өзара жысдасқан екі реакция: 

ассимиляция, басқаша- анаболизм /фементтік құбылу және бұған жұмсалған энергия 

/қуат/ нәтижесінде клетка құрамындағы заттардың түзілуі /синтезделуі/, сол клетканың 

сырттан келіп түскен қосындыларды бойына сіңіруі, қарапайым /жай/ молекулалардың 

күрделі молекулаларға айналуы/ мен диссимиляция, басқаша – катабализм /сырттан келіп 

түскен және клетка құрамындағы қосындылардың ыдырауы, осыған сәйкес энергия 

бөлініп шығуы/. Зат алмасуының негізгі аурулары: авитаминоздар, аллотрофагия/малдың 

қоректік қасиеті жоқ/, ацетонемия, диабет, остеомаляция т.б.  

Заттардың алмасуының бұзылуынан болатын ауруларды олардың себептері мен 

басымрақ клиникалық өзгерістеріне зәр қоя отырып 4 топқа жіктеіге болады: 

1. Организмдегі негізгі заттардың /көмірсутегі, май, белок/ алмасуларының бұзлуының 

басымырақ болуы / майлану, алиментарлы дистрофия, кетоз, миоглобинурия, 

гипогликемия/;  

2. Минералды заттардың асмасуының бұзылуының басымырақ болуы /сүйек 

дистрофиясы, гипомагнемия/; 

3. Микроэлементтердің жеткіліксіздігінен немесе олардың организмге қалыптан тыс 

артық түсуінен болатын арулар. Бұл аурулар белгілі бір биогеохимиялық зоналарда 

кездеседі /гипокобальтоз, гипокупороз, еттің ағарып ауруы, цинктің, йодтың, марганецтің 

жеткіліксіздігі, бордың, селеннің, никельдің, молибденнің көп болуы/:  

4. Гиповитаминодар/ретинолдың, кальцийферолдың, токоферолдың, аскорбин 

қышқылының, тиаминнің, цианкобаламиннің және т.б. витаминдердің жеткіліксіздіктері/. 

Белок алмасулар патологиясы.  

http://dereksiz.org/sabati-masati-bilimdilik-azot-ishilini-jalpi-sipattamasin-fizi.html
http://dereksiz.org/sabati-masati-bilimdilik-azot-ishilini-jalpi-sipattamasin-fizi.html
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Белок алмасу патологиясы. Белоктың қорытылуы – ақазан өлінен бастау алады. 

Рациондағы белоктық тапшылықтың пайда болуы, тоқтаусыз құсу, жара (язвення) ауруы, 

өңеш стенозы т.б.  

Жүйке жүйесінің зақымдануына байланысты азықтанбауы. Азық құрамындағы белоктың 

толық қорытылмауы, сіңірілмеуі, (диарея, дисфункция, ас қорыту бездері). Тәбет 

төмендеуі (гастрит, колит, гепатит, язва).  

Жоғары белоктық алмасу – буаздық, лактация, стресс-реакция, гипертиреоз, зілді ісіктер. 

Сондай-ақ тіндегі белок синтезделуінің бұзылуы (әсіресе бауырдағы). Гиперпротеинемия 

– төлдерд: эжксикозда, дирея, құсу, суыз диета т.б. 

Гипопротеинемия – ұзақ ашығудан, диареяда күйік шалуда, нефроз, (протеинурия), 

қансырауда, гепатит және гепатозда.  

Қан плазмасындағы белоктың жоғарлауы глобулиндік фракцияға тәуелді, бұл – 

ретикулоэндотелиальды жүйенің тітіркенуінен (раздражения) патогенездік жағдайды 

көрсетеді.  

Альбумин негізінен соматикалық және пластикалық функцияны атқарады. Ал, гаммма 

глобулин күйзелістік, қарқынды қабынуда (лихорадка, жарақат (травма) күйік, 

созылмалы инфекцияда пайда болса, бета- глобулиннің артуы көбінесе бауырдың сары 

дистрофиясында, нефротикалық синдромда, периртрит, пиелонефрит, нефроз, диабетте 

байқалады. Гамма – глобулин негізінен иммундық рөл (иммуноглобулин және антидене 

бөлу) атқарады.  

Организм қандай да бір патологиялық немесе жабығу жағдайына душар болған кезде осы 

негізгі көрсеткіштерді анықтаудың және ол өзгерістерді саралаудың маңызы өте зор 

болып табылады. 

Фосфор калций алмасулар патологиясы салдарынан негізінен –  

СҮЙЕК ДИСТРОФИЯСЫ пайда болып, басты себеп, ірі малдардың организімде 

кальцийдің, фосфордың, кальцийферолдың асмасуларының бұзылуы салдарынын 

сүйектерде дистрофиялық өзгерістердің/остеомаляция, остеопороз, остеофиброз/ 

болуымен сипатталатын созылмалы ауру.  

Бақылау сұрақтары:  

1. Белок, көмірсу алмасулар патологиясы.  

2. Фосфор калций алмасулар патологиясы  

Негізгі әдебиеттер:  

1. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностика. оқу құрал – Алматы, 2007. / М.А. 

Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. 

2. Малдәрігерлік тәжірибеде ауруларды анықтау және емдеу техникалары / Қожанов, 

К.Н. – 2013 

Қосымша әдебиеттер:  

3. Беляков И.М. Пропедевтика внутренних незаразных болезней животных. – М.: Колос, 

1984. – 336 с. 
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4.Клиническая диагностика внутренних болезней сельскохозяйственных животных.// 

В.И. Зайцев, А.В. Синев, П.С. Ионов и др. - М.: Колос, 1964  

5. Диагностика внутренних болезней домашних животных.// А.В. Васильев – М.: 

Сельхозиздат,1956 

Тәжірибелік сабақ № 10 

Сабақтың тақырыбы: Жем –шөппен улану токсикологиясы.Ұлы өсімдіктерді 

жайылымда, орылған шөптерден анықтап біліп, малдардың улануына жол бермеу. 

Сабақтың мақсаты: Білім алушыларға жем –шөппен улану токсикологиясы.Ұлы 

өсімдіктерді жайылымда, орылған шөптерден анықтап біліп, малдардың улануына жол 

бермеу. туралы түсінік беру,үйрету. 

Сабақтың жабдығы:Қысқыштар, бұраулар, арқандар,станоктар, мурын қысқышы мен 

шығыршығы. 

Тексеру құралдары: термометрлер, фонендоскоптар,плессиметрлер,перкуссиялық 

балғашалар,шпательдер,ауыз кергіштер,сыналар,зондтар,катетрлер,улы шөптер 

 Жануарлар: Жылқы, сиыр, қой, шошқа, ит, қоян, мысық. 

1-тапсырма:  

Улануға диагноз қою. 

а) диагнозды дәлелдеу 

б) болжам жасау 

в)  аурудың туутсебебін анықтап,оны дәлелдеу,патогенезін  

      (даму механизмін) талдау 

2- тапсырма 

Улануға түріне қарай ем тағайындау. 

а) Патогенездік емдік жоспар құру 

б) Емдеу процесінің дұрыстығын дәлелдеу 

в)  Емдік процедураларды іске асыру 

г)  Сақтандыру шараларының жоспарын құру және осы шаралардың тиімділігін дәлелдеу 

Барлық емдеу,тексеру қорытындылары тапсырмаға сәйкес  дәптерге жазылады. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Азықпен уланудың негізгі себептері 

2. Солонинмен улану 

3. Азықтағы нитриттер мен нитраттардың мөлшерінің көбеюі 

4. Улы өсімдіктермен улану 

5. Уланудың жалпы профилактикасы  

Үй тапсырмасы:  

1. Бақылау сұрақтарына жауап беру 

2. «Улану» . «Уландырғыш заттармен уланудың токсикологиясы » тақырптарын 

қайталау. 

3. Күнделік толтыру 

 Оқулықтар: 

1. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностика. оқу құрал – Алматы, 2007. / М.А. 

Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. 
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2. Малдәрігерлік тәжірибеде ауруларды анықтау және емдеу техникалары / Қожанов, 

К.Н. – 2013 

Қосымша әдебиеттер:  

3. Беляков И.М. Пропедевтика внутренних незаразных болезней животных. – М.: Колос, 

1984. – 336 с. 

4.Клиническая диагностика внутренних болезней сельскохозяйственных животных.// 

В.И. Зайцев, А.В. Синев, П.С. Ионов и др. - М.: Колос, 1964  

5. Диагностика внутренних болезней домашних животных.// А.В. Васильев – М.: 

Сельхозиздат,1956 

 

 

Зертханалық сабақ №1 

 

Тақырыбы: Қан  жүйесінің аурулар 

- Малдардан қан алу. 

-  Қанның қызыл және ақ қан түйіршіктерін санау.  

- Қандағы гемоглобин мөлшерін анықтау 

Сабақтың мақсаты:Малдан қан алу техникасын үйрену және қанның қызыл және ақ 

қан түйіршіктерін санауды қандағы гемоглобин мөлшерін анықтауды үйрену. 

 Құрал- жабдықтар: ірі қара мал, қан алатын ине, спирт, мақта. 

гемометр Сали, капилляр, әйнекті таяқша, инелер, мақта орамы. 

- 0,1 н НСІ ерітіндісі, спирт, залалсыздандырған су. 

3-5% сірке қышқылы метиллен көкпен боялған ( сірке қышқылы эритроциттерді ерітеді, 
метиллен көк лейкоциттерді бояйды). 

2) Сали капилляры, пастер пипеткасы, пробиркалар, Горяев камерасы, жапқыш әйнек, 

микроскоп (окуляры х15, объективі х8). 

 

Малдың қан алған кезде келесі қауіпсіздік сақтау керек: 

—           малдың мүйізі, аяқтарынан сақ болу; 

—          малдын дұрыс байлағаннан кейін, қанын алады; 

—          өте асау малдың танауына мұрындық кигізіп кояды; 

—          қан алатын адамның қолында ашық жара болмауы тиіс; 

—          ірі қараның күре тамырынан алынады; 

—          ине кіретін жердің жүнін қырқиды, 5-10 %  йодпен залалсыздандырады; 

—          күре тамырды қысып байлап, оң қолға инені алып, енгізеді; 

—          қан ұйымай сарысуы бөлінуі үшін қанды пробирканың қабырғасымен баяу 

жібереді 

Малдардан қан алу 
Малдан қап алу үшін қан алынатын жердің жүнін қырқып, немесе қырып, теріні 

спиртпен тазалайды да, тамырды стерильденген арнаулы инемен теседі. Қанды аз 

мөлшерде алған жағдайда малды онша күш жұмса-май үстаған дұрыс. Кейбір жағдайларда 

ұсақ мал мен қүстан канды тікелей жүрек қарыншасынан алады. 
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Жылқы, ірі қара және ұсақ малдан қан алу әдістері. Аздаган қанды құлақтың вена 

тамырларынан алады. Тамыр орналасқан жерді тазартқан соң, оны арнаулы инемен теседі 

де, шыққан қан тамшысын шыны түтік-шемең сорып алады. Тамырдан шыққан бірінші 

тамшы-ны құрғақ таза мақтамен сүртіп тастаған жөн, сонда қан тамшысы жайылмайды, 

оны сорып алу оңайлайды. 

Көп қанды ойыс венадан алады. Ол үшін малды қи-мылдамайтындай етіп байлайды 

да, теріні тазартып, қан алатын тамырды бас бармақпен баса үстайды. Қан тамырға 

жиналып, тамыр анык. көрінеді. Арнайы стерильденген инемен тері мен тамырды көлбей 

теседі (ине ша-мамен 45° бұрышпен қадалу керек). Қан аға бастағанда инеге таза ыдысты 

тосып, керекті мөлшерде қан алады. Соңғы кезде қан алу үшін арнаулы аспап — 

автоматтар пайдаланылады. 

Созылмалы тәжірибелерде терең орналасқан қан та-мырларынан (қақпалық, бауыр, 

артқы қолқа, мес қарын тамырлары және басқа веналардан) ұзақ уақыт қан алу үшін 

катетерлеу әдісі қолданылады. 

Шошқадан қан алу. Шошқаның үлкен құлақ вена-сын скальпелмен тілу арқылы 

аздаған мөлшерде қан алады. Ол үшін тамырдың орталық бөлігін құлақ түбі-нен саусақпен 

қысып тұрады. 

Қанды көп мөлшерде алу үшін қайшы немесе скальпелмен құйрықтың ұшынан 1 —

1,5 см шамасында кесіп тастайды. Қан алып болған соң, жараны дезинфекция-лап, 

құйрықтың үшын 1—2 тәулік бойына бинтпен та-ңып тастайды. 

Торайлардан 5—30 мл мөлшеріпде қан алу үшін оларды шалқасынан жатқыза 

байлап қойып, ине немесе микропипетканың көмегімен орбитальды вена синусын теседі. 

Иттен қан алу. Иттен (мысыктан) қанды аз мөлшер-де құлағының ұшынан алады. 

Көп мөлшердегі қанды асық жіліктің сырт жағын ала, тірсектен төмен орналас-қаң сирақ 

венасынан алады. Итті бір бүйіріне жатқы-зып, немесе станокқа бекітіп, аяқтарын қолмен 

қыса үстап, тірсектің төменгі жағынан резеңке бұрау салады да, инемен алдымен теріні, 

одан соң венаның қабырға-сын тесіп, қанды шприцпен сорып алады. 

Қояннан қан алу. Қояннан қанды аз мөлшерде қүлақ-тың үшын тіліп, немесе қүлақ 

венасынан алады. Бұл кезде қоянды сүлгімен орайды, немесе басы шығып тұ-ратын 

арпаулы тесігі бар жәшікке отырғызады. Құлақ-ты алдын ала жылы суға салған, немесе 

ксилолмен (спиртпен) сүрткен жөн. 

Қанды көп мелшерде кеуде венасынан алады. Ол үшін операциялық алаңды 

(шынтақ темпешігінен үшін-ші қабырғаға дейін) дайындап болған соң, венаны сау-сақпен 

басып түрып, инені қан ағысына қарсы бағытта көлбеу енгізеді. 

Құстан қан алу. Тауықтан қанды аз мөлшерде оның айдарын тіліп, ал қаз бен 

үйректен жұмсақ табанын тесіп алады. Құстан қанды көп мөлшерде, канаттары-ның 

астыңғы жағында орналасқан қанат асты венадан алады. Ол үшін қауырсындарды жұлып 

тастап, топшы түсынан венаны саусақпен қыса ұстап, инені тамырға көлбей енгізеді.  

Қүстың қаны өте тез үйитын болғандықтан, қан ала-тын жерді алдын ала қан 

уйытпайтын сүйықтықпен (антикоагулянтпен) сүртеді. Шыққан қанды пипеткамен Ішінде 

антикоагулянты бар пробиркаға кұяды. 

Тауықтан, қаздан, түйетауықтан бір ретте 10—15 мл, кегершіннен —1 —1,5 мл қан 

алуға болады. 

 
Қандағы гемоглобин мөлшерін анықтау 

Сали әдісі . Гемоглобин концентрациясын анықтауға - қарапайым және қол жетерлі, 

тәжірибеде кең қолданады. 

Шарты: қанға сутегі қосылғанда гемоглобин қоңыр түсті хлор геминге ( хлорид 

гематиті) айналады. Түстің қоюлығы гемоглобиннің болуына тікелей байланысты. 

Пайда болған гематин хлоридті сумен сұйылтып стандарттың түсіне жеткізіледі. 

Қалыпты сұйықтың және сүйытылған қанның түстері зерттелгенге сай болуы керек. 

Керекті реактивтер мен аспаптар.  
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- гемометр Сали, капилляр, әйнекті таяқша, инелер, мақта орамы. 

- 0,1 н НСІ ерітіндісі, спирт, залалсыздандырған су. 

Сали колориметрдің құрылысы. Бұл жабдық пластмасты штатив, үш тік қуысымен. Екі 

шеткі қуыстарда қалыпты сұйықпен дәнекерленген пробиркалар орналасқан. Ортадағы бос 

қуыс - зерттелетін қанға арналған бөлшектерімен белгіленген пробирканың орны. Барлық 

пробиркалардың диаметрлері бірдей. Бөлшектері 100 мл қандағы гемоглобиннің грамм 

мөлшерін көрсетеді, яғни грамм-пайыз ( г/%.). Геометрге арнайы пипетка және әйнекті 

таяқша салынады. 

Анықтау жүрісі. Бөлшектенген пробирканың төменгі белгісіне дейін «2 г/%» 0,1 г/ % 

хлор-сутек қышқыл ерітіндісі құйылады. Сонан соң Сали пипеткасымен «0,02 мл» 

белгісіне дейін алынған қан қосылады. Қан мен реактивті бір-бірімен араластырып, 

бірнеше рет шайқау қажет. Пробиркадағы сұйық жақсы араласқан соң, 5 минут бөлме 

температурасында ұсталады, себебі осы уақыттың арасында гемоглобин толық хлорид 

гематитке айналады. 5 минуттан кейін геометрдегі сұйықтың түсін көзбен көру 

арқылы бағаланады. Қалыпты жағдайда зерттелетін қоспаның түсі қою-қоңыр. 

Пипеткамен үстіне суды тамшылатып қосып, таяқшамен араластырып, зерттелетін 

сұйықтын түсін қалыпты түсіне жеткізу керек. Түстер сәйкес болған кезде нәтижесі 

тіркеледі. 

 

Лейкоциттерді анықтау әдістері 

Лейкоциттерді Горяев торанда есептеу 

Керекті реактивтер және жабдықтар: 

1) 3-5% сірке қышқылы метиллен көкпен боялған ( сірке қышқылы эритроциттерді ерітеді, 

метиллен көк лейкоциттерді бояйды). 

2) Сали капилляры, пастер пипеткасы, пробиркалар, Горяев камерасы, жапқыш әйнек, 

микроскоп (окуляры х15, объективі х8). 

Камерада есептеу әдісі. Қан алынуы және сұйылтуы пробиркада жүргізіледі. 

Пробиркаға (центрифугалық немесе видалдік) 0,4 мл реактив құйылады. Сали 

капиллярымен алынған қанды 0,02 мл қосылады. Сұйықтықтың қатынасы 1:20 тең. 

Горяев камерасын толтыру алдында, сұйықты жақсылап араластырып, ұшы жіңішке 

пастер пипеткасымен торға бір тамшы тамызылады. 

Лейкоциттер 100 үлкен шаршыда (4х25) саналады. Лейкоциттердің саны (эритроциттерге 

қарағанда ) аз, сондықтан бір үлкен шаршыда 1-2-3 лейкоциттер жатады. Санап болған 

соң, 1 литр қандағы лейкоциттердің нәтижесін формуламен есептеледі. 

  

В х 4000 х 20 

Л /л = --------------------------; 

В – есептелген лейкоциттердің саны 

4000 – Горяев тордың аумағы 

20 – қан және реактивтің қатынасы 

1600 – 100 үлкен шаршыда 16 кіші квадратқа бөлінген саны (16 х 100). 
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Есептеудің қарапайым әдісі: Л саны 2 бөлінеді немесе х50. Мысалы: 100 квадратта 35 

лейкоцит табылды. 35 х 2 = 7, 0 х10 /л, немесе 35 : 50 = 7,0 х 10 /л. 

Әдістің қателігі + -7% 

  

  

Х 5 х 10/12/л 

Х = ---------------------------- = 300 х 10/9/л 

Тромбоциттердің қалыпты көрсеткіші 180-320 х 109/л. 

 

Мал қанындағы лейкоциттер санын анықтау 

Зерттелетін малдан лейкоциттерге арналған меланжер капиллярына 0,58белгіісіне дейін 

(қан араласуы 1:20) немесе 1 белгісіне дейін (қан араласуы 1:10)қан алып, 

капиллярұшынан артық қанды мақтамен сүртіп тастап,араластырғыштың «11»белгісіне 

дейін Тюрк сұйығын (3%сірке қышқылының ерітіндісі 100мл,1% метилен көгінің 

ерітіндісі – 1мл) алып,ерітіндіні қанмен жақсылап араластыру қажет. 

Санақ камерасын микроскоппқа орнатып,камера торын кіші (8)үлкейткішпен тапқаннан 

кейін меланжерден алдын-ала 1-2 тамшы сұйықты төгіп тастап,санақ камерасын 

толтырады. 

Лейкоциттерді пробиркалық әдіспен анықтағанда тюрк сұйығынан 0,4 мл және Сали 

гемометірінің пипеткасынымен 0,02 мл (қан араласуы 1:20) қан алады. Пастер 

пипеткасымен сұйықты алып,санақ камерасын толтырады, лейкоциттерді тордың 100 

үлкен шаршы бөлігінде санайды. 

Лейкоциттердің санын мына формуламен анықтайды: 

 

 

 

 

 

Х – 1мм қандағы лейкоциттердің саны; 

А – 100 улкен шаршы бөлікте саналған лейкоциттердің саны; 

Б – қанның араласу дәрежесі; 

Г – кіші шаршы бөліктің көлемі; 

В – 100 улкен шаршы бөліктегі кіші шаршы бөліктердің саны (100*16=1600). 

Сонан соң объективті  орташа улкейткішке(40) ауыстырып ,кіші квадратқа бөлінбеген 

100 шаршы бөліктердегі лейкоциттерді санаңдар. 

Эроциттердің санының өзгеруі мынандай болады. 

Эртироцитопения (эритопения,олигоцитемия) – эритроциттердің санының кемуі. 

Анемияда , уланғанда , инвазиялық ауруларда, пироплазмозда ,қан кетуде лейкозда 

кездеседі). 

Эритроцитоз (полицитемия ,полиглобулия) – қанда эритоцитердің санының көбеюі . іш 

өтуде ,ішек туйілгенде ,механикалық илеустарда ,өкпе эмфиземиясында ,журек 

декомпесациясында байқалады. 

Лейкоциттердің санының мынандай болады: 
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Лейкоцитоз – қанда лейкоциттер санының көбеюі, ол салыстырмалы және абсолюттік 

болуы мүмкін. Лейкоцитоздар физиологиялық,дәрі-дәрмекті және потологиялық болып 

бөлінеді . 

Лейкопения – қанда лейкоциттердің санының кемуі. Вирусты ауруларда,бұзау 

паратифінде , стахиботриотоксикозда , сәуле ауруында және т.б. ауруларда кездеседі.  

 

 
Зертханалық  жұмыс   № 2 

 

Тақырып: Жем-шөптерді теріп алып, қорапқа салып токсикологиялық анализге, 

лабораторияға жіберу.  

Ветлабораторияның токсикологиялық анализ жасағанын көріп, үйрену.  

Пестициттер мен минералды тыңайтқыштармен танысу, көру 

Сабақтың мақсаты:  Зертханаға  азық,  орау және жіберу ережелерін оқу 

Қажетті заттар:  Азық сынамалары, керек реактивтер және ыдыстар 

- Химико-токсикологиялық зерттеуге сынама таңдауды, орауды, жіберуді ҚР 

малдәрігерлік заң шығарумен қарастырылған ережелерге сәйкес өткізеді.  

   Азықты, оттықтағы азық қалдықтарын (1кг-нан) жібереді. 

   Улы өсімдіктерді анықтау үшін жайылымды және далалы шөп бітіктігінің орта 

сынамасын таңдайды, ол үшін 3-5 жердегі гектарына тамырға дейін, 1м2 аудан мөлшерінде 

өсімдікті кеседі. Өсімдікті коробка немесе өрілген корзинкада жібереді. 

   Кейде минералды тыңайтқыш, улы химикат және басқа заттардың сынамаларын 

жібереді. 

   Анализді зерттеу жоспарын құрудан бастайды, оны жолдама құжаттарды зерттеу 

қорытындымен және сынаманың сыртқы қарауымен анықтайды.  

   Зерттеу бағытының таңдау бағдары бола алады өзіне тән иіс (сарымсақ иісі фосфид 

мырышпен, аммиак-карбамидпен, миндаль-цианидпен уланғанда), бояу (ішек құрамы көк-

жасыл түсті мыс тұзымен, сұр-қара – қорғасын қосылыстармен, сары – пикрин немесе азот 

қышқылмен, хром қосылысымен уланғанда), қышқылды (қышқылдармен, күшті тұз 

қышқылдармен, ауыр металлмен уланғанда) немесе сілтілі (күйдіргіш сілтімен, аммоний 

және карбамид, карбонат және силикат тұздармен уланғанда) материалдың реакциясы, 

бөтен қосылыстың болуы (тұз және пестицидтеркристаллдары, қорғасын бөлшектері, 

өсімдіктің басқа бөліктері) оларды мұқият лупа, микроскоп және химиялық реакциялар 

арқылы зерттейді. 

   Барлық жағдайда «бос» тәжірибені қояды, бірақ анықталатын затсыз. 

   Тазалық деңгейі бойынша химиялық реактивтерді келесі квалификациялары бойынша 

бөледі: таза – т. (этикеткамен немесе этикеткада қызыл сызықпен), анализге таза – а.т. (көк 

түсті), химиялық таза – х.т. (жасыл түсті), аса таза – а.т. (сары түсті) және басқа реактивтер 

(ақшыл-қоңыр түсті). Улы реактивтер ыдысында қосымша сары этикетка «У» деген 

жазумен, от қауіпті қызыл түсті «От қауіпті» жазумен; жарылыс қауіпті – көк түсті 

«Жарылыс қауіпті», сумен үйлесімсіз – жасыл «Судан қорғау» жазумен. Жануардың улану 

себебі туралы мәліметтер болмаса, химик-токсиколог ұйғарылған схема бойынша 

анализды өткізеді; минерализациямен оқшаулайтын металлдық уларды және күшәланы 

анықтау; азықта алкалоидты және сапонинды анықтау; су буымен шығаратын 

цианидтерді; нитрат, нитрит, карбамид және  натрий хлоридін; фтор қосылыстарын; ТМТД 

және сынап органикалық уды ФОҚ және ХОҚ  анықтау. 

      Барлық химиялық зерттеулерді басынан аяғына дейін бір химик-токсиколог өткізеді. 

Уды анықтау жағдайда сандық анықтауды бірнеше әдістермен өткізеді. Барлық өткізілетін 

операцияларды және реакцияларды хронологиялық тәртіпте жұмыс журналға енгізеді.  

   Әр толық зерттеу аяқталғаннан кейін сараптауды немесе химико-токсикологиялық 

зерттеу актысын бекітілген формада құрады. Қорытындыда улы заттар табылды немесе 
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табылған жоқ па және қандай концентрацияда екенін көрсетеді. Зерттеу қорытындысы 

негізінде жануардың улану профилактикасы бойынша ұсыныстарды береді. 

   Улану диагнозын лаборатория мамандары емес, тәжірибелік дәрігер немесе барлық 

деректер есебімен комиссиондық түрде қояды (анамнез, улану белгілері, ашып-қарау 

нәтижелері және химико-токсикологиялық нәтижелері (бактериологиялық және 

гистологиялық) зерттеулері, кейде тірі объектіге биосынама). 

Азықтан және патматериалдан улы заттарды алу әдісі 

   Сабақтың мақсаты: Азықтан және патматериалдан улы заттардың алу негізгі әдісін 

оқып білу 

   Уларды алудың негізгі әдістері – сұйықтықтармен экстракция, су буымен айдау және  

минерализация изоляциясы. 

   Улы заттардың еруіне қарай экстракция үшін су, ацетон, хлороформ, н-гексан және басқа 

органикалық еріткіштер қолданады.  

   Минерализацияны күкірт қышқыл және пергидролмен, тұз қышқыл және хромат 

калиймен, сонымен бірге құрғақ озолдау әдісімен орындайды.  

   Күкірт қышқыл және пергидролмен минерализация үшін 500мл Кьельдаль колбаға 20-

25г патматериалды алады, 10-25мл пергидрол құяды, араластырады  және 6-7мл 

концентрленген күкірт қышқылын қосады. Қарқынды реакция әлсіздегеннен кейін 

колбадағы сұйықтықты ақырын газда немесе электрплиткада қыздырады, сұйықтық 

мөлдір болғанша дейін 1-2мл пергидролді қосамыз. 

   Алынған минерализатта экспресс-әдіспен сынап, мыс, мырыш табылуы мүмкін.  

   Тұз қышқыл және хромат калиймен минерализация үшін Кьельдаль колбаға 20-25г 

патматериалды алады, тұз қышқылды құяды, қыздырады және сұйықтық мөлдір болғанша 

дейін хромат калийді кішкене порциялармен қосады. Минерализатта экспресс-әдіспен 

қорғасын және барийді табылуы мүмкін.  

   Сулы буымен айдауды синильды қышқылды, формальдегидті, фенолды, кейбір ХОҚ, 

ФОҚ және басқа заттарды алу үшін қолданады. 

   Айдау аппараты будың пайда болуынан (қақпақта шыны трубка бар дөңгелек түбімен 

колба), қақпақта екі трубкасы бар айдау колбадан (біреуі түбінен бу пайда болуынан 

басталады, екіншісі – қысқа тоңазытқышпен қосылған), сулы тоңазытқыштан және 

қабылдау колбадан тұрады. Ұсақталған материалдың навескасын айдау колбаға салады, 

виннокаменды немесе қымыздық қышқылмен қышқылдайды және қайнаған бу пайда 

болатын қондырғыға қосады, содан кейін айдау колбасын қыздыруды бастайды. 

Дистиллятты қабылдау колбаға жинайды. Оның бірінші порцияда синильды қышқылды, 

келесі порцияларда басқа заттарды анықтауға болады.  

   Сандық анықтау үшін материалдың нақты навескасын алады және улы затқа арнайы 

сапалық реакция пайда болуы аяқталғанға дейін айдауды жалғастырады. Алынған 

дистиллятты біріктіреді, оның көлемін өлшейді және заттың құрамын сандық анықтайды. 

1 Улы заттарды алудың қандай негізгі әдістерін білесіңдер? 

2 Минерализатта экспресс-әдіспен қандай заттар табылуы мүмкін? 

3 Қандай затарды алу үшін сулы буымен айдауды қолданады? 

 Микоздар және микотоксикоздар. Азықтық улануы 

   Сабақтың мақсаты: Фуражда қаракүйе саңырауқұлақтарды, азықта және мес қарында 

карбамидты анықтау әдістерімен студенттерді таныстыру 

   Қажетті заттар:  Азық сынамалары, керек реактивтер және ыдыстар. 

 

   Дәнде қаракүйе саңырауқұлақтарды анықтау 

Аналитикалық таразыда қаракүйе қапшықтарынан және бөтен қоспалардан тазартылған 

10г дәнді өлшейді, және ақырындап фильтр қағаздың парақтар арасында оны қажайды. 

Қаракүйе споралары қағазда қалады, оны сұр түске бояйды. Тазартылған дәнді қайтадан 

өлшейді, дәнді алғашқы және екінші өлшеудің арасындағы айырмашылығы бойынша 

қаракүйе салмағын табады.   Дәнде қаракүйе мөлшері 0,6% аспау қажет. 
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   Ұсақталған азықта қастауышты анықтау (Зинин әдісі) 

   Шыны цилиндрге 4,0 зерттелетін азықты салады, 12-13мл 90% этил спиртін құяды, 5-6 

минут сілкейді, содан кейін 10-15 тамшы 20% күкірт қышқылының ерітіндісін қосады да, 

5 минутке қалдырады. Қастауыш болса, вытяжка қызғылт түске боялады, ал оған натрий 

гидрокарбонат ерітіндісін қосқанда қызғылт түсі күлгін түске ауысады. 

   Азықта қастауыш құрамы 0,1г аспау қажет. 

 

   Фуражды дәннің, оның өңдеу өнімдердің және құрама жемнің гуппияда 

токсикалығын анықтау 

   Жалпы токсикалығын анықтау. Дәнді ұсақтайды, кебек және құрама жемді ұсақтамай 

алады, 50г навесканы қақпақпен колбаға салады, 150мл ацетон құяды және 2 сағат бойы 

шуттель-аппаратта экстрагирлейді. Экстрактты булағыш чашкаға фильтр қағазы арқылы 

фильтрлейді және су моншасында 55-60 градуста құрғағанша дейін булайды. Құрғақ 

қалдықты 5мл ацетонда ерітеді және бөлме температурасы аквариумның 500мл сумен 

диаметрі 11-15см 700-800мл сыйымдылығымен химиялық стақанға салады. Құрама 

жемнен, жүгеріден, бұршақтан және тарыдан экстракттарды суда ерітілгеннен кейін 6-7 

градуста 40-45 минутқа тоңазытқышқа қояды. Уақыт өткеннен кейін экстракттарды 

мақтаның қабаты арқылы фильтрлейді, бастапқы температураға дейін жылытады. 

Аквариум сумен және зерттелетін азық экстракттармен стақандарға салады 5 балық – 

ересек гупийлер, жынысына қарамайды, оларды бақылауға алады, олардың өлімін 24 

сағаттан кейін белгілейді.   

   Микотоксиндерді анықтау 

   Құрама жемді және кебекті ұсақтамай алады, ал дәнді ұсақтайды.  50г навесканы 

қақпақпен колбаға салады, 150мл ацетон құяды және 2 сағат бойы немесе статистикалық 

жағдайда 20 сағат бойы шуттель-аппаратта сілкігенде экстрагирлейді.  Экстрактты 

булағыш чашкаға фильтр қағазы арқылы фильтрлейді және су моншасында 55-60 градуста 

45-50мл көлемге дейін булайды. Қалдықты бөлінген воронкаға салады және 1 минут 

сілкейді. Содан кейін воронкаға 50мл гександы қосады және 1-2 минут сілкейді. 

Қабаттардың бөлінуінен кейін астыңғы қабатты басқа бөлінген воронкаға құяды және екі 

рет оны экстрагирлейді 40мл хлороформды (әр жағдайда 2минут сілкейді). Гександық 

фракцияны керек болса, хлор және фосфорорганикалық қосылыстарға зерттейді. 

Қабаттардың бөлінуінен кейін хлороформдық фракцияларды (астыңғы қабат) фарфор 

чашкаға құяды және 55-60 градуста су моншасында хлороформ жоғалғанша дейін 

булайды. Құрғақ қалдықты 5мл ацетонда ерітеді және аквариумнан алынған 500мл сумен 

химиялық стақанға құяды. Стақанға жынысына қарамай 5 гуппияларды салады, оларды 

бақылауға алады, олардың өлімін 24 сағаттан кейін белгілейді. 

 

   Анықтау нәтижелері 

   Зерттелетін азықтың токсикалығының дәрежесіне қарай гуппий кестеде көрсетілген 

уақытта өледі: 

 

Зерттелетін азықтың токсикалық дәрежесін анықтау 

 

Азықтың токсикалық 

дәрежесі 

Өлген гуппий саны Өлген уақыты 

Әлсіз токсикалық Көп емес 24 сағат ішінде 

Токсикалық емес 2-4 24 сағат ішінде 

Токсикалық 5 24 сағат ішінде 

 

   Бақылау ретінде 1% ацетон ерітіндісін қалу керек. Бақылауды ацетонның сапасын 

анықтау мақсатында қояды. 



ФЕАК 02-05.02 Издание первое.Поурочный план 

 

   Фуражды дәннің, оның өңдеу өнімдердің және құрама жемнің қояндарда тері 

сынама бойынша токсикалығын анықтау 

   500 мл банкі немесе колбаға 50г ұсақталған азықты салады, 150 мл эфирді құяды және 

сілкіп 24 сағат экстрагирлейді немесе шуттель-аппаратта 3 сағат экстрагирлейді. Егер 

экстрагент қабаты қақпақтан 1см аз болса, оның көлемін көбейтеді. Экстракциядан кейін 

сұйықтықты булағыш чашкаға қағаз фильтр арқылы фильтрлейді. Еріткішті иіс толық 

жоғалғанша дейін булайды, осы процесті жылдамдату үшін су моншасын қолданады. 

Чашка қабырғасында қалған экстрактты эфирмен жуады, оның негізгі көлемі чашка 

түбінде болу үшін. Эфир қолдануымен барлық операцияларды соратын шкафта өткізіледі. 

Алынған экстракттың консистенциясы сары немесе сұр түсті өсімдік майдың 

консистенциясындай болу керек. Егер экстрактта балауыз консистенциясы болса, оны 

қоян терісіне жағу алдында жылытады.  

   Қоян терісінің қырқылған бөліміне шыны күрекшемен жарты экстрактты жағады. 

Терінің қырқылған кішкене бөлімге экстракт жақпайды. Егер экстракт екі рет жағуға 

жетіспесе, оны алдын ала өсімдік майымен араластырады , оның жалпы көлемі 1г  дейін. 

Қоян мойнына теріден экстрактты жаламау үшін 16-20см көлемде фанерадан, оргшыныдан 

немесе басқа материалдан жағаны киеді.  

   Дәннің, оның өңдеу өнімдердің және құрама жемнің токсикалығы қоян терісінде қабыну 

реакцияның дамуына байланысты. Зерттелетін материал токсикалық емес болып 

саналады, егер қабыну реакция болмаса немесе тері қабыршақтануы болмайтын және 

экстрактты жағудан кейін 2 тәуліктен көп сақталатын гиперемия болса.  

   Дәннің, оның өңдеу өнімдердің және құрама жемнің әлсіз токсикалық, егер экстрактты 

жағудан кейін гиперемия 2-3 тәулік сақталса және тері қабыршақтануымен, ауырсынумен 

және қабынуымен аяқталатын, тері жуандануымен келесіде бөлек қабықтарының пайда 

болуымен байқалады. 

   Дәннің, оның өңдеу өнімдердің және құрама жемнің токсикалық, гиперемия, ауырсыну, 

терінің қатты жуандануымен байқалатын ісік; барлық сыртқы бетінде жаралар пайда 

болады, сосын жаппай струп. 

Бақылау сұрақтары: 

1 Микоздар және микотоксикоздарға анықтама беріңдер? 

2 Микоз және микотоксикоздардың дамуына қандай жағдайлар әсер етеді? 

3 Қызылша, картоп, жүгері, зығырлы, мақталы күнжаралар қандай жағдайда токсикалық 

қауіптігін туғызады? 

4 Өсімдік улармен улаудың алдын алу жолдарын атаңыздар? 
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Тәжірибелік жұмыс № 11 

Тақырып: Ауырып тұрған төлдерді толық зерттеуден өткізу. Олардың ауруына 

диагноз қою.  Ауру төлдерді емдеу, ауру тарихын толтыру. 

Малды жалпы тексеру:  

Қоңдылығы   орташа,  конституциялық  бітімі  дұрыс  орналасқан,  ешқандай 

патология  байқалмайды.  Денесін  кеңістікте-дұрыс  ұстап  тұрады. 

Пальпация арқылы  төлдің жалпы  денесін  сипап  көрдім.  Түктері  үрпиген, ұстап 

зерттегенде мал  әлсін-әлсін тынышсызданды, 

кейіннен   үйренді.  Сезгенім  бұзаудың   температурасы  бар.  

Кілегей  қабаттарын  зерртеу. Зерттегенде көрінетін кілегей қабықтарының (көз , ауыз 

қуысы) түсі өзгеріп, бозарғанын байқадым. 

Денесінде  бөгде  жарақаттардың  бар  жоғын  зерттедім.  Ондай   ешқандай   патология   

көрінбеді. 

Жүрек-қантамырлар  жүйесін зерттеу.  Месқарынның  зақымдалуына  байланысты , 

бәрімізге  белгілі болатындай, ол  тез  арада   қан  айналу  жүйесіне   әсер   етке 

Қанның   қысымы   жоғары,  жүректің     сол   жақ   қарыншасы   кеңейген 

қабырғасы  қалыңдаған,  тамырлдары  қатайған.ортада  жүректің   екінші  сазы   қаттырақ

  естіледі.  Қан  айналысының  кіші   шеңберінде  қан  тоқыраған,  кейде  ентікпе,  жөтел,  

ылғалды  сырыл  пайда болған. 

Лимфа  жүйесін  зерттеу.  Лимфа  түйіндерінің  қалыпты  екенін  зерттеу.  Бездердің   кө

лемі  орнында, ешқандай   патология   көрінбейді 

Жақ  асты  жұп  безін  зерттеп  қарағанда  кішкене  дөнестілік  немесе  ісінулер   онша  ба

йқала  қоймайды.  Қабыну   процестері  байқалмайды.  
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Асқорыту  жүйесін  зерттеу.  Сиырдың   жалпы  асқорыту   жүйесі   бұзылған.  Ауырған

нан  кейін  азыққа  тәбеті  тартпай,  суды  көп  мөлшерде  іше  бастаған. Мал аза 

бастайды. Сиырдың  сүт  төмендеген. 

Несеп жүйесін зерттеу. 

Несеп  жүйесінде   үлкен  патология   байқалады.  Зәр  бөлу  жиілеген, 

олигурия,  кейде  тіпті  анурия болуыда  мүмкін, түсі  лай  түстес,  кейде  ақшыл-

қызыл,  не  қоңыр  түсті  болып  келеді.  Көбінесе  қышқылдығы  жоғары болады. 

Зерттеу жоспары  мен оның  негізделуі 

Лабораториялық зерттеу: 

-қанның жалпы анализі (жітіфазалық  көрсеткіштерді, СОЭ 

артуын,  лейкоцитарлы  формуладағы  нейтрофильді  ауытқуды  анықтау  үшін); 

-белок пен  белоктық фракцияларды; 

-амилаза  мен  изоферменттерді,  қан  мен  несептегі  липаза,  трипсин ; 

-жалпы  билирубинді, сілтілік фосфортаза 

(процеске  бауыр  мен  өт  жолдарынан  өттің  шығу  активтілігінің  қатысу  дәрежесін  ан

ықтау  үшін); 

-глюкоза, глюкозаға  толеранттылығы ; 

-құрамындағы мочевина  құрамын  тексеру; 

-креатининнің  құрамын  тексеру; 

-несептің жалпы  анализі 

-қанды МОР –ға тексеру 

-капрологиялық зерттеу 

2. Функуияналды инструменталды  әдістер: 

-УЗИ (бүйректің 

патологияларын  анықтауға,  сонымен  қатар  бауыр  жұмысын  анықтауға  болады. 

-ЭКГ-жүректің  қызметін  тексеру  үшін. 

Бұзаудың  жалпы  жағдайы  төмен. Азыққа зауқы жок,   күйі  өте нашар,   кілегей 

қабықтары  бастапқыда қанмен кернелген, артынан сарғыштанады. Тыныс алуы жиілеп, 

қиындай  түсуде.  Алғашқыда  құрғақ жөтел,  жөтелген уақытта 

ауырсынғандық    байқалады.    Артынан    қақырықты    дымқыл 

жөтелге   айналып,    кемескіленеді.    Бұзаудың    танауынан қоңыр-

қызыл   түсті   жалқаяқ   ағып тұр. Жалпы жабығу, сыртқы орта әсеріне реакциясының 

бәсенделуі, әлсіздік, азыққа зауқы төмен не бәсеңделуі, дене қызуының 1-2°С көтерілуі 

байқалады. Әлсіреген және қатты арықтаған малдарда дене қызуы көтерілмеуі де мүмкін. 

Аурудың 2-3 күндері тыныс алу жүйесінің зақымдалған белгілері: жөтел, күшейген ауыр 
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тыныс және ентікпе, танауларынан ұйымалы-катаральді не катаральді ақпа ағу, қатаң 

везикулярлы тыныс, бронхылар мен өкпелерде алдымен құрғақ, сонан соң ылғалды 

сырылдар естіледі. Бірнеше тәуліктерден кейін перкуссиялап тексергенде өкпелердің 

алдыңғы ұштарынан күнгірттенген бәсең дыбыс шығатын жерлер анықталады. 

Салмақ қосуы азайған, арықтаған, азыққа зауқы бәсеңдеген, мал көбінесе жатады, 

шошқалардың танау айнашығы мен тұяғы көгерген. Тыныс алуы жиілеп зорланады, дем 

шығару қиындап, бүйір соғу ентікпесіне айналған. Малды орындарынан тұрған кезінде 

30-40 рет қайталанатындай құрғақ жөтел қысады. Аускультация кезінде қатаң 

везикулярлы тыныс, құрғақ не ылғалды сырылдар, қабынған ошақтарда-бронхиалды 

тыныс естіледі, кейде сол ошақтардан тыныс шуылдарыестіліп тұр. Перкуссиялаған кезде 

өкпелердің алдыңғы жүрек тұсындағы және диафрагма бөліктерінің астыңғы жақ 

ұштарында күңгірт бәсең дыбысты ошақты жерлер анықталған 

Диагноз 

Анамнез және клиникалық, зертханалық тексерулер нәтижесінде белгілеріне қарап 

диагноз – жалпы жабығу, сыртқы орта әсеріне реакциясының бәсенделуі, әлсіздік, азыққа 

зауқы төмен не бәсеңделуі, дене қызуының 1-2°С көтерілуі байқалады. Әлсіреген және 

қатты арықтаған малдарда дене қызуы көтерілген. Аурудың 2-3 күндері тыныс алу 

жүйесінің зақымдалған белгілері: жөтел, күшейген ауыр тыныс және ентікпе, 

танауларынан ұйымалы-катаральді не катаральді ақпа ағу, қатаң везикулярлы тыныс, 

бронхылар мен өкпелерде алдымен құрғақ, сонан соң ылғалды сырылдар естіледі. 

Бірнеше тәуліктерден кейін перкуссиялап тексергенде өкпелердің алдыңғы ұштарынан 

күнгірттенген бәсең дыбыс шығатын жерлер анықталды. 

Бронхопневмонияның белгілері, көпшілігінде ауруды тудырған себептердің 

ерекшеліктеріне, малдардың түрлері мен жастарына байланысты болады.Жіті түрде 

өткен аурудың бастапқы кезеңінде, бронхиттің белгілерінен басқа, жалпы жабығу, 

сыртқы орта әсеріне реакциясының бәсенделуі, әлсіздік, азыққа зауқы төмен не 

бәсеңделуі, дене қызуының 1-2°С көтерілуі байқалады. Әлсіреген және қатты арықтаған 

малдарда дене қызуы көтерілмеуі де мүмкін. Аурудың 2-3 күндері тыныс алу жүйесінің 

зақымдалған белгілері: жөтел, күшейген ауыр тыныс және ентікпе, танауларынан 

ұйымалы-катаральді не катаральді ақпа ағу, қатаң везикулярлы тыныс, бронхылар мен 

өкпелерде алдымен құрғақ, сонан соң ылғалды сырылдар естіледі. Бірнеше тәуліктерден 

кейін перкуссиялап тексергенде өкпелердің алдыңғы ұштарынан күнгірттенген бәсең 

дыбыс шығатын жерлер анықталады. 

Көмескі және созылмалы түрлерінде өтетін бронхопневмонияға тән белгілер: өсіп-

жетілуі кешеуілдейді, салмақ қосуы азаяды, арыктайды, азыққа зауқы бәсеңдейді, мал 

көбінесе жатады, шошқалардың танау айнашығы мен тұяғы көгереді. Тыныс алуы жиілеп 

зорланады, дем шығару қиындап, бүйір соғу ентікпесіне айналады. Шошқаларды, 

орындарынан тұрған кезінде 30-40 рет қайталанатындай құрғақ жөтел қысады. 

Аускультация кезінде қатаң везикулярлы тыныс, құрғақ не ылғалды сырылдар, қабынған 

ошақтарда-бронхиалды тыныс естіледі, кейде сол ошақтардан тыныс шуылдары мүлдем 

естілмеуі де мүмкін. Перкуссиялаған кезде өкпелердің алдыңғы жүрек тұсындағы және 

диафрагма бөліктерінің астыңғы жақ ұштарында күңгірт бәсең дыбысты ошақты жерлер 

анықталады 

Қақырық түсіретін, зәр айдайтын дәрілер; аутогемотерапия жақсы нәтиже береді. 
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Кеуде тұсын жылылап ұстау, лампалармен қыздыру, спиртпен емдеу, диатермия, 

ультражиіліктегі тоқты қолдану әдістері жақсы әсер етеді. 

Төлдерді азықтандыру мен күтіп-бағу технологиясын қатты сактау керек. Әсіресе буаз 

аналық малға дұрыс көңіл бөлген жөн. Төлдердін серуендеуін, ультракүлгін сәулелерін 

қабылдауын қамтамасыз етеді. Жаңа туған төлдердің өкпелеріне гимнастика жасайды: 

танауларын жауып, бірнеше секунд дем алғызбай тұрады. 

Уақытында      серуендетіп,      ультракулгін      сәулесімен қамтамасыз ету; жаңа туған 

төлдердің альвеоллалары толық жазылу үшін 

өкпе гимнастикасын жасау. Ол үшін төлдің танауларын 

жауып-ашып, бірнеше рет қайталау керек. Сонда мал 

терең     дем     алып,     деммен     кірген     ауа     барлық 

альвеоллаларға толады. 
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Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған материалдар 
 

«Ішкі жұқпайтын аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен» 
 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ___________________1315000 - «Ветеринария»___________                              
 (мамандықтың шифры және толық атауы) 
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Алматы  2021 

 

1. Түсіндірме жазба 

Міндетті бақылау жұмысы «Ветеринария» пәні бойынша  2012 жылғы үлгілік оқу 

бағдарламасына  сәйкес «1513000- Ветеринария» мамандығы бойынша әзірленген. 

«Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен» пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушылар біледі: 

 

- ауыл шаруашылық малдарының клиникалық зерттеу әдіс-тәсілдерін,  

- жалпы алдын-алу  

- емдеу әдістерін,  

- емдеу құралдарын,  

- малдарды диспансерлеу жолдарын,  

- аурудың себептерін,  

- даму тарихын,  

- ауру белгілері мен ағымын,  

- ағзалардағы патологиялық анатомиялық өзгерістерін,  

- баламалық диагностикасын,  

- жалпы жою қаруларын қолданғандағы улану әрекеттері мен  

- патологиясын анықтаудың соңғы жетістіктерін қарастырады. 

 

Меңгереді: 

 «Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен» пәні бойынша 

міндетті бақылау жұмысын алу әдістемелік нұсқаны іске асыру үшін тестілермен  

оқытудың нысандарын пайдалану ұсынылады.  

Тестілер 4 нұсқадан (30 сұрақтан) тұрады. Білім алушылардың тест сұрақтарына жауап 

беруін бағалау үшін арнайы көрсеткіштермен бағалаймыз:  

13-тен төмен 2 (қанағаттанарсыз),  

15-18=3(қанағаттанарлық),  

21-24=4(жақсы),  
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27-30=5(үздік) деп бағаланады.  

 

Тест сұрақтарының жауаптары соңында берілген.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-нұсқа 

1. Жалпы емнің принциптері? 

A) Физиологиялық, жеке-даралық, белсенділік, жан-жақтылық, сақтандыруға 

бағытталған. 

B) Патогенездік, этиотропты. 

C) Жан-жақтылық, жеке-даралық, симптоматикалық. 

D) Белсенділік, сақтандыруға бағытталған. 

E) Cақтандыруға бағытталған, физиологиялық, белсенділік. 

 

2.  Этиотропты ем? 

A) Арнайы биопрепараттармен, антидоттармен емдеу. 
B) Қан құю, гормондармен, витаминдермен, минаральды заттармен және дәрі-

дәрмектермен емдеу. 

C) Этиотропты, патогенездік, симтоматикалық ем. 

D) Протеинмен, ұлпамен, цитотаксинмен, ағзамен, гистолизатпен емдеу. 

E) Аэрозольмен, су және жылуымен, өсімдіктермен, электр тогымен емдеу. 

 

3. Перикард аурулары? 

A) Перикардит, гидроперикардиум. 
B) Миокардит, миокардоз, миокардиофиброз. 

C) Эндокардит, жүрек ақаулары. 

D) Миокардиттер, перикардиттер. 

E) Миокардоздар, миокардиофиброз. 

 

4. Миокард аурулары? 

A) Перикардит, гидроперикардиум. 
B) Миокардит, миокардоз, миокардиофиброз. 

C) Эндокардит, жүрек ақаулары. 
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D) Миокардиттер, перикардиттер. 

E) Миокардоздар, гидроперикардиум. 
 

5. Жылқының қандай ауруларында экстросистолия болады? 

A) Жіті миокардитте. 

B) Жіті перикардитте. 

C) Жіті эндокардитте. 

D) Миокардиофиброзда. 

E) Миокардоздарда. 
 

6. Жүректің қандай ауруында мойын күре тамыры толады? 

A) Ылғалды перикардитте. 

B) Миокардозда. 

C) Құрғақ перикардитте. 

D) Миокардитте. 

E) Миокардиофиброзда. 

 

7. Жүректің негізгі қызметі? 

A) Қоздырғыщ, өткізгіштік, жиырылу, автоматтық, ширақтылық. 
B) Қоздырғыш, ширақтылық. 

C) Өткізгіштік, жиырылу. 

D) Жиырылу, тітіркендіргіш. 

E) Автоматтық, жиырылу. 
 

8. Жүрек бұлшық етін қоздыратын дәрілер? 

A) Кофеин, кордиамин, коразол, камфор майы, этил спирті. 

B) Оймақ гүл, жалын гүл, строфанта, меруерт гүл препараттары. 

C) Ипекакуан тамыры, шеше (мать-мачеха) және өгей шеше жапырағы, жол желкен 

жапырағы, термопсис шөбі. 

D) Димедрол, кальций глюкоеаты, кальций хлориді, натрий тиосульфаты, супрастин. 

E) Томар дәрі тамыры және оның тұңбасы, вератрин, тимпанол, т.б. 

 

9. Ринит дегеніміз не? 

A) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

B) Маңдай қуысының қабынуы. 

C) Жылқыда ауа қапшықтарының қабынуы. 

D) Көмейдің қабынуы. 

E) Жоғарғы жақ қуыстарының қабынуы. 
 

10.Ларингит дегеніміз не? 

A) Көмейдің қабынуы. 

B) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

C) Маңдай қуысының қабынуы. 

D) Жылқыда ауа қапшықтарының қабынуы. 

E) Кеңірдектің қабынуы. 
 

11. Бронхит дегеніміз не? 

A) Бронхтың кілегей қабықтарының қабынуы. 

B) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

C) Маңдай қуысының қабынуы. 

D) Көмейдің қабынуы. 

E) Кеңірдектің қабынуы. 



ФЕАК 02-05.02 Издание первое.Поурочный план 

 

12. Бронхоэктаз дегеніміз не? 

A) Бронх қабырғасының кеңеюі. 

B) Бронхтардың кілегей қабығының қабынуы. 

C) Бронхтардың кілегей, ет және сірілі қабықтарынң қабынуы. 

D) Бронхтардың түйілуі. 

E) Бронхтардың ателектазы. 
 

13. Бронхиттің емі? 

A)Организмнің қорғаныс күшін және бронхтар қызметін қалыптастыру, 

антибиотиктермен емдеу, симптоматикалық ем жүргізу. 

B) Организмнің қорғаныс күшін көтеру, бронхтарда ауаның өтуін қалыптастыру, 

ацидозбен күресу, симптоматикалық ем жүргізу. 

C) Қақырық түсіретін дәрілерді беру және симптоматикалық ем жүргізу. 

D) Аллергияға қарсы дәрілерді егу, симптоматикалық ем жүгізу. 

|E) Бронхтардың қуысын кеңейтетін дәрілер беру, сульфаниламидтермен емдеу, 

симптоматикалық ем жүргізу. 

14. Нефрит  дегеніміз не  

A) бүйректің   қабынуы 

B) бүйректің іріңді  қабынуы. 

C) бүйрек астаушасының клегейлі қабығының қабынуы 

D) қуықтың кілегейлі қабығының қабынуы 
 

15. Нефриттің  себептері? 

A) септикалық іріңді процестер асқынғанда пайда болады 

B) ауру көбінесе жіті түрінен асқынған түрде пайда болады. 

C) лимфа арқылы зәр шығаратын жүйке ағзаларына таралуынан. 

D) өсімдік уларымен  улануынан 
 

16. Нефриттің емі 

A) Бүйрек маңайына новокаин блокадасын жасайды 

B) Жеңіл қорытылатын азық беріледі. 

C)  аурудың негізгі себептерін жоюға бағытталған 

D) ас қорыту жүйесінің аурулары мен жүректі емдейді 
 

17. Уроцистит  дегеніміз не  

A) Қуықтың қабынуы 

B) Зәр шығару жолдарында тастың түзілуінен болатын ауру 

C) ірі қара малдың созылмалы гематурия ауруы 

D) қуықтың кілегейлі қабығының қабынуы 
 

18. Анемияның   түрлері 

A)  Постгеморрагиялық анемия 

B)  Гемолиздік анемия 

C)  Гипопластикалық және апластикалық анемиялар 

D)  Гемофилия. 
 

19. Орталық жүйке жүйесінің негізгі симптомдары 

       A)  күйзелу,не қозғыштық, көздің қарашығының үлкеюі, не тарылуы,сипау мен  
             ауруды сезінудің төмендеуі не жоғарлауы 
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      |B)  көру, есіту, иісті сезу, сезудің өзгеруі 

      |C) Сіресу, қуық,тік ішек,аяқтардың салдануы мен жартылай салдануы 

      |D) Бәріде дұрыс 

 

20. Орталық жүйке жүйесі ауруларының органикалық ауруларына қай аурулар 

жатады 

     A)  Ми қыртысы мен оның қабықтарында болатын аурулар 

     B)  Стрестің синдромы,невроздар және талмалы аурулар 

     C)  невроздар,ми мен жұлынның қабынуы  

     D) Бәріде дұрыс 
 

21. Күн тию 

      A)  Бас сүйекке тура күн сәулесі, әсіресе инфрақызыл сәулелер әсер еткендіктен  
      |B)  орталық жүйке жүйесінің қызметі бұзылуы 

      |C)  Ми қыртысы мен оның қабығының қанға шамадан артық толуының әсерінен ми 

орталықтары қызметі бұзылады 

      |D) Қанның жетіспеуінен ми қыртысы қызметін нашарлататын ауру 

22. Ми және оның қабығының анемиясы қай жануарларда кездеседі 
      A)  Жылқылар мен иттерде  

      |B)  Жылқылар мен ірі қараларда 

      |C)  Жылқылар мен шошқаларда 

      |D)  Жылқылар мен ұсақ малдарда 
  
23. Уланулар дегеніміз не 

      A)  организмге улы химикаттардың түсуі 

      |B)  организмге улы өндірістік өнімдердің қалдықтарының  түсуі 
      |C)  организмге уыттық қасиеті бар азықтар 

      |D)  Организмге улы заттардың түсуінен пайда болған аурулар 

24. Күншала препаратын мал дәрігері қай препарат ретінде пайдаланады 

      A)  акарицидтік, антигельминиттік дәрілер ретінде 

      |B) Кенелерді жоюға қолданатын инсектицидтер 
      |C) арам шөптерді жоюға 

      |D)  Гербицидтер, дефолианттар мен десиканттар 

25. Мыс сульфатының  ірі қара малында  улағыштық мөлшері, 1 кг массасына шаққанда 

      A)  20мг 

      |B) 30 мг 
      |C) 40 мг 

       D)  45 мг 

26. Ас тұзының жылқыны  өлтіру мөлшері 

       A)  3-6 г 
      |B)  2-3г 

      |C)  1,5-2 г  

       D)  0,5-2,0 гр 

 

27. Картоптың улағыш заты  

      A)  лактон- қыша  
      |B)    гликоалколоид соланин 

      |C)   аллилово -қыша 

       D)   бәріде дұрыс 

 

28. Түйе жоңышқадан улану 

      A)  гүл шашқан кезде 

      |B)  құрғақ болса 

      |C)  шөбі мен сүрлемі көгерсе 
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       D)   бәріде  дұрыс 

 

29. Гиповитаминоздар 
      A)  организмде полигиповитаминоз тапшылығы 

     |B)  организмде витаминдердің мүлдем жоқтығы 

      C)  организмде витаминдер тапшылығы 

      D) бәріде дұрыс 

 

30. Қант диабеті мен  жиі қай жануарлар ауырады 

      A)  иттер  

     |B)   Шошқа  

      C)   жылқы 
      D)   қой 

                                  

 2- нұсқа 

1. Орын толтырушы ем әдістері? 

A) Қан құю, гормондармен, витаминдермен, минералды заттармен және дәрі-

дәрмектермен емдеу. 

B) Арнайы биопрепараттармен, антидоттармен емдеу. 

C) Этиотропты, патогенездік, симтоматикалық ем. 

D) Протеинмен, ұлпамен, цитотоксинмен, ағзамен, гистолизатпен емдеу. 

E) Аэрозольмен, су және жылуымен, өсімдіктермен, электр тоғымен емдеу. 

 

2. Табиғи ем әдістері? 

A)  Электр тоғымен, өсімдіктермен, су және жылумен емдеу. 

B) Қан құю, гормондармен, витаминдермен, минеральды заттармен  және дәрі-

дәрмектермен емдеу. 

C) Арнайы биологиялық, химиялық препараттармен емдеу. 

D) Этиотропты, патогенездік, симтоматикалық ем. 

E) Протеинмен, ұлпамен, цитотоксинмен, ағзамен, гистолизатпен емдеу 

 

3. Эндокард аурулары? 

A) Эндокардит, жүрек ақаулары. 

B) Перикардит, гидроперикардиум. 

C) Миокардит, миокардоз, миокардиофиброз. 

D) Миокардиттер, жүректің кеңеюі. 

|E) Миокардоздар, миокардиофиброз, миокардиосклероз 
 

4. Миокардиодистрофияның симптомдары? 

A) Тамыр соғуы ырғақты, жүрек дүрсілі әлсіз, 1 және 11 жүрек саздары төмендеген, 

жүрек аумағы ұлғайған. 

B) Тамыр соғуы жиі, ырғақты, қанға толуы толық емес, жүрек дүрсілі әлсіз, жайылмалы. 

C) Тамыр соғуы жиі, ырғақсыз, экстрасистолия, жүрек саздары күшейген, шекарасы 

өзгеріссіз. 

D) Тамыр соғуы жиі, жүрек дүрсілі күшейген, саздары жоғары, жүрек аумағы өзгеріссіз. 

E) Тамыр соғуы жиі, жүрек дүрсілі әлсіз, жайылмалы шылпыл шуылы естіледі. 
 

5. Жүректің қандай ауруында мойын күре тамыры толады? 

A) Ылғалды перикардитте. 

B) Миокардозда. 

C) Құрғақ перикардитте. 

|D) Миокардитте. 
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E) Миокардиофиброзда. 
 

6. Гайморит дегеніміз не? 

A) Жоғары жақ қуыстарының қабынуы. 

B) Көмейдің қабынуы. 

C) Кеңірдектің қабынуы. 

D) Маңдай қуысының қабынуы. 

E) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы 

 

 

7. Аэроцистит дегеніміз не? 

A) Жылқыда ауа қапшықтарының қабынуы. 

B) Көмейдің қабынуы. 

C) Кеңірдектің қабынуы. 

D) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы 

|E) Маңдай қуысының қабынуы. 
 

8. Созылмалы бронхиттің симптомдары? 

A) Дене қызуы көтерілген, танаудан ақпа ағады, жөтел, тыныстануы қатаң, өкпелер 

шекарасы өзгеріссіз. 

B) Дене қызуы көтерілген, ентікпе, тықыл дыбыстар, өкпелер шекарасы өзгеріссіз. 

C) Дене қызуы жоғары, танаудан ақпа ағады, жөтел, ентікпе, өкпелер шекарасы 

өзгеріссіз. 

D) Дене қызуы ауытқұлы, танаудан ақпа ағады, жөтел, енткпе, өкпелер шекарасы 

өзгеріссіз. 

E) Дене қызуы қалыпты, ентікпе, өкпелер шекарасы артқа және төмен ығысқан. 
 

9. Қандай пневмонияда ауытқулы қызба болады? 

A) Катаральді пневмонияда. 

B) Крупозды пневмонияда. 

C) Өкпелердің ісінуінде. 

D) Өкпелердің гангренасында. 

|E) Өкпелер гипермениясында. 
 

10. Нефроздар  дегеніміз не  

A) бүйректердің өзектері мен шумақтарының эпителий тіндерінде дегенеративті 

өзгерістер пайда болып, организмде жалпы зат алмасуының бұзылуымен сипатталатын 

ауру 

B) бүйректің іріңді  қабынуы. 

C) бүйрек астаушасының клегейлі қабығының қабынуы 

D) қуықтың кілегейлі қабығының қабынуы 

 
11.Постгеморрагиялық анемия себептері 

A)  Қансыраудан,эритроцит пен гемоглобиннің азаюынан пайда болады 

|B)  Қызыл қан түйіршіктерінде эритроциттерге қарсы антиденелердің әсерінен болады 

C)  Мал организмінде және оның рационында протеин,темір,кобальт мыс, В12,С  

витаминдері фолий қышқылы жетіспегенде пайда болады 

D)  Қанды ұйыту жүйесінің еркек жануарларда болмауынан 
 

12. Ыстық өту -гипертермия 

   A)  Бас сүйекке тура күн сәулесі, әсіресе инфрақызыл сәулелер әсер еткендіктен  
   B)  Орталық жүйке жүйесінің қызметі бұзылуы 
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   C)   Ми қыртысы мен оның қабығының қанға шамадан артық толуының әсерінен ми 

орталықтары қызметі бұзылады 

  D) Қанның жетіспеуінен ми қыртысы қызметін нашарлататын ауру 

13. Ми және оның қабығының гиперемиясы 

    A)  Бас сүйекке тура күн сәулесі, әсіресе инфрақызыл сәулелер әсер еткендіктен  
    B)  Орталық жүйке жүйесінің қызметі бұзылуы 

   C)   Ми қыртысы мен оның қабығының қанға шамадан артық толуының әсерінен ми 

орталықтары қызметі бұзылады 

      D) Қанның жетіспеуінен ми қыртысы қызметін нашарлататын ауру 

14. Минингоэнцфалит 
      A)  Жұлын мен қабығының қабынуы 

      |B)  ми қыртысының, оның астындағы және вегетативті орталықтар қызметінің қабынуы 

      |C)  Орталық жүйке жүйесінің қызметі бұзылуы 

      |D)  Орталықтары қызметің  бұзылады 

15. Минингоэнцфалит қай жануарларда жеке ауру ретінде саналады 
      A)  Жылқылар мен иттерде  

      |B)  Жылқылар мен ірі қараларда 

      |C)  Жылқылар мен шошқаларда 

      |D)  Жылқылар мен ұсақ малдарда 

16. Минингоэнцфалитің  симптомдары 
      A)  несеп пен нәжіс шығару процестері жиілейді 

      |B)  қан аздық және тері тесіліп еріксіз несеп ағады 

      |C)  Артқы аяқ салдануы және еттердің солады 

      |D) теңселіп жүреді не сепсистің әсерінен мал өледі 

17. Малдың жиі уланатын фтор препараттары 
      A)  акарицидтік, антигельминиттік дәрілер  

      |B) Кенелерді жоюға қолданатын инсектицидтер 

      |C) натрий фториді,кремнефториді, уралит және суперфосфат 

      |D)  Гербицидтер  мен десиканттар 

 

18. Мыс қосындылары малдәрігерлік жұмысында қай препарат ретінде кең қолданылады 

      A)  акарицидтік, антигельминиттік дәрілер  
      |B) антигельминт 

      |C) натрий фториді,кремнефториді, уралит және суперфосфат 

      |D)  Гербицидтер  мен десиканттар 

19. Фосфор қосындылары мал дәрігерлік жұмыста қай препарат ретінде пайдаланады 

      A) Оқыра және басқа мал мен құстың тері паразиттерін жою үшін пайдаланады 
      |B)  антигельминт 

      |C)  акарицидтік, антигельминиттік дәрілер 

       D)  бәрі дұрыс 

 

20. Ас тұзының ірі қара малды өлтіру мөлшері 

       A)  3-6 г 

      |B)  2-3г 

      |C)  1,5-2 г  

       D)  0,5-2,0 гр 

21. Ас тұзының жылқыны  өлтіру мөлшері 
       A)  3-6 г 

      |B)  2-3г 

      |C)  1,5-2 г  

       D)  0,5-2,0 гр 

 

22. Мочевинаның ірі қара малына  бір тәулік мөлшері 
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       A)  85-100г 

      |B)   85-200г 

      |C)   85-300г 
       D)   85-400г 

 

23. Буаз саулықтар кетозы 

      A)  ешкілер 4-6 апталық буаз кезінде ауырады 
      |B)  көп төл беретін саулықтар 

      |C)  6-7 апталық ешкілер 

       D)  1 айлық саулықтар 

24. Ретинол тапшылығы себептері 

      A)  Азықпен бірге А витамині немесе каротин жетіспеуі 

     |B)  Азықтан аскорбин қышқылының сіңбеуінің бұзылуында  болады 
      C)  жоғары концентратты құрама жем немесе қант қызылшасын бергеннен  

      D) қант қызылшасын бергеннен 

 

25. Төлдердің  диспепсия ауруы 
      A) жаңа туған төлдердің азық қорыту және зат алмасу процесінің бұзылып,организмнің 

құрғауы және улануы салдарынан тез пайда болатын ауру  

     |B) Қарынның ащы және тоқ ішектерінің барлық қабатының жарақаттануы  

      C)  төлдердің тәбетінің дұрыс болмауынан олардың жүнді, топырақты жеп, олар ұлтабарға 

барғанда не жүннен ,не өсімдіктен шар тәрізді заттың пайда болуымен сипатталады 

      D)  бәріде дұрыс 

 

26. Төлдердің  диспепсия ауруы симптомдары 

      A)  ұрықтанған буаз аналық малдардың азық мөлшерінде протеиггің, витаминнің,минералдық 

заттардың жетіспеушілігі 
     |B)  тоқталмайтын іш өту 

      C)  дененің қызыуы көтеріледі 

      D)  малдың қарны үлкейеді 

 

27. Төлдердің  гастроэнтериті ауруы себептері 

      A)  төлдер ерте бастан аналық сүтіне жарымағандықтан  

     |B)  азық мөлшерінде белок  және минералдық заттардың жетіспеушілігі 
      C)  азық мөлшерінде қызылшаның сығындысы  және минералдық заттардың жетіспеушілігі 

      D)  азық мөлшерінде сүрлем  және сапасыз кортоптың жетіспеушілігі  

 

28. Төлдердің  бронхопневмония  ауруы себептері 
      A) организмнің мұздап тоңазу  

     |B)  қораның желдеткіші нашар болса 

      C)  Сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларға қарсы тұру қабілеті нашарлаған кезде жиі 

кездеседі 

      D)  бәріде дұрыс 

 

29. Құстардың тыныстану жүйесі аурулары 
     A) риниттер және стоматиттер 

     |B)  Риниттер және синуситтер,пневмоаэроцистит 

     C)  пневмониялар және пневмоаэроцистит 

      D)  бәріде дұрыс 

 

30.Құстар арасында «тілі құлап түскен» атауымен аталатын ауру қай құстарда 
     A) Қаз стоматиті 

     B) жемсаудың қабынуы 

     C)  күрке тауықтарда 
      D)  бәріде дұрыс 

 

3-нұсқа 
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1. Эндобронхит дегеніміз не? 

A) Бронхтардың кілегей қабықтарының қабынуы. 

B) Бронхтардың кілегей, ет және сірі қабықтарының қабынуы.  

C) Бронхтардың сірі қабықтарының қабынуы. 

D) Бронх қабырғасының көбеюі. 
 

 

 

2. Нефроздар  дегеніміз не  

|A) бүйректердің өзектері мен шумақтарының эпителий тіндерінде дегенеративті 

өзгерістер пайда болып, организмде жалпы зат алмасуының бұзылуымен сипатталатын 

ауру 

B) бүйректің іріңді  қабынуы. 

C) бүйрек астаушасының клегейлі қабығының қабынуы 

D) қуықтың кілегейлі қабығының қабынуы 
 

3. Құрамында неше  % мақта күнжарасы бар құрама азық бергенде мал уланады 
      A)    10% 

      |B)    11 % 

      |C)    12% 

       D)   13 % 

 

4. Сиыр кетозымен басымырақ қандай сиырлар ауырады 

      A)  400 кг жоғары сүт беретін сиырлар 
      |B)  арық сиырларда 

      |C)  өнімділігі төмен сиырларда 

       D)   бәріде  дұрыс 

 

5. Остеодистрофия себептері 

      A)  азықпен бірге белоктардың  жеткіліксіздігі 

      |B)  азықпен бірге  минералдардың  жеткіліксіздігі 
      |C)  азықпен бірге кальций және витаминдердің  жеткіліксіздігі 

       D)  азықпен бірге кальций және фосфордың жеткіліксіздігі 

 

6. Фтор тапшылығы 

      A)  жүрек-қан тамыр әлсіздігімен өтетін ауру 

     |B)  организмде мүйіздің зақымдануымен  өтетін ауру 

      C)  Тістің қатты ұлпасында жолақты ақаулар пайда болады 
      D)  организмде өсіп көбею қызметінің бұзылуынан  өтетін ауру 

 

7. Организмде В тобы витаминдер тапшылығы қай жануарларда жиі кездеседі 
      A)  Асқазаны бір камералы жануарларда 

     |B)   Шошқада, жылқыда, бұзауда 

      C)  Ийтте, жылқыда, қойда 
      D)  жылқыда, маймылда, қоянда 

 

8. Эндемиялық алқым ісінуі 

      A)  цинк тапшылығы  
     |B)   аскорбин кислота тапшылығы 

      C)   йод тапшылығынан 

      D)   бәрі дұрыс 

9. Төлдердің  диспепсия ауруы себептері 

      A)  ұрықтанған буаз аналық малдардың азық мөлшерінде протеиггің, витаминнің,минералдық 

заттардың жетіспеушілігі 
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     |B)  ұрықтанған буаз аналық малдардың азық мөлшерінде белок  және минералдық заттардың 

жетіспеушілігі 

      C)  ұрықтанған буаз аналық малдардың азық мөлшерінде қызылшаның сығындысы  және 
минералдық заттардың жетіспеушілігі 

      D)  ұрықтанған буаз аналық малдардың азық мөлшерінде сүрлем  және сапасыз кортоптың 

жетіспеушілігі  

 

10. Төлдердің безоар  ауруы  

A) жаңа туған төлдердің азық қорыту және зат алмасу процесінің бұзылып,организмнің құрғауы 

және улануы салдарынан тез пайда болатын ауру  
     |B) Қарынның ащы және тоқ ішектерінің барлық қабатының жарақаттануы  

      C)  төлдердің тәбетінің дұрыс болмауынан олардың жүнді, топырақты жеп, олар ұлтабарға 

барғанда не жүннен ,не өсімдіктен шар тәрізді заттың пайда болуымен сипатталады 
      D)  бәріде дұрыс 

 

11. Торайлардың ісіну аурулары 
      A) Емшектен бөлер алдында, не бөлгеннен кейінгі торайлардың ауруы 
     |B)  жүйке,асқорыту жүйелерінің бұзылу белгілерімен сипатталады 

     C)  ұлпаларда ісіну пайда болатын жедел ауру 

      D)  бәріде дұрыс 

 

12. Танау қуысының және синуситтердің кілегей қабығының қабынуы 
     A) риниттер және стоматиттер 

     |B)  Риниттер және синуситтер,пневмоаэроцистит 
     C)  Риниттер және синуситтер 

      D)  бәріде дұрыс 

 
13. Жемсаудың қабынуы себептері 

     A) бұзылған ,минералды тыңайтқыштар араласқан және өндірістің лас суын ішкеннен болады 

     B) Ұзақ мерзім бірыңғай дәнді азықтар бергеннен,су тапшы болғаннан болады 
     C)  Аш құсты шектен тыс азықтандырғаннан 

      D)  кальциферол тапшылығы 

 

14. Құстардың  Д гиповитаминозы 
     A) Ретинол  тапшылығы 

     B) Токоферол  тапшылығы  

     C)  Аш құсты шектен тыс азықтандыру 
      D)  кальциферол тапшылығы 

 

15. Құстардың каннибализм ауруы 
     A) шоқып тастау 

     B) азықтандыру мен күтудің бұзылуынан  

     C)  Аш құсты шектен тыс азықтандыру 

      D)  кальциферол тапшылығы 

 

16. Төлдердің  диспепсия ауруы емі 

      A) витаминдер ішкізу керек  
     |B)  шөптермен емдеу керек 

      C)  ауру малдарға ашығу диетасы тағайындалады 

    

 17. Гликоалколоид соланин картоптың қай бөлігінде болады 

      A)  тамырында 

      |B)  сабақ-жапырағында 

      |C)  бүлінген түйнекте 
       D)  В+С  дұрыс 

 

18. Буаз саулықтар кетозы 
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      A)  ешкілер 4-6 апталық буаз кезінде ауырады 

      |B)  көп төл беретін саулықтар 

      |C)  6-7 апталық ешкілер 

       D)  1 айлық саулықтар 

 

19.  Ірі қара мал неше кг қант қызылшасын жегенде уланады 

       A) 12-15 кг 
      |B)  12-14 кг 

      |C)  12- 13 кг 

       D)  12 кг 

20. Мочевинаның ірі қара малына  бір тәулік мөлшері 

       A)  85-100г 

      |B)   85-200г 
      |C)   85-300г 

       D)   85-400г 

 

21. Күйіс қайтаратын мал құрамында қанша пайыз калий тұздары болса уланады 
       A)  65% 

      |B)   64% 

      |C)  63% 

       D)  62% 

 

22.Фосфор қосындылары мал дәрігерлік жұмыста қай препарат ретінде пайдаланады 

      A) Оқыра және басқа мал мен құстың тері паразиттерін жою үшін пайдаланады 
      |B)  антигельминт 

      |C)  акарицидтік, антигельминиттік дәрілер 

       D)  бәрі дұрыс 
 

23. Төлдердің  диспепсия ауруы симптомдары 

      A)  ұрықтанған буаз аналық малдардың азық мөлшерінде протеиггің, витаминнің,минералдық 
заттардың жетіспеушілігі 

     |B)  тоқталмайтын іш өту 

      C)  дененің қызыуы көтеріледі 

      D)  малдың қарны үлкейеді 

 

24. Төлдердің  диспепсия ауруы емі 

      A) витаминдер ішкізу керек  
     |B)  шөптермен емдеу керек 

      C)  ауру малдарға ашығу диетасы тағайындалады 

      D)  антибиотиктер мен емделеді 

 

25. Төлдердің  гастроэнтериті ауруы себептері 

      A)  төлдер ерте бастан аналық сүтіне жарымағандықтан  

     |B)  азық мөлшерінде белок  және минералдық заттардың жетіспеушілігі 
      C)  азық мөлшерінде қызылшаның сығындысы  және минералдық заттардың жетіспеушілігі 

      D)  азық мөлшерінде сүрлем  және сапасыз кортоптың жетіспеушілігі  

 

26. Төлдердің безоар  ауруы  

A) жаңа туған төлдердің азық қорыту және зат алмасу процесінің бұзылып,организмнің құрғауы 

және улануы салдарынан тез пайда болатын ауру  

     |B) Қарынның ащы және тоқ ішектерінің барлық қабатының жарақаттануы  

      C)  төлдердің тәбетінің дұрыс болмауынан олардың жүнді, топырақты жеп, олар ұлтабарға 

барғанда не жүннен ,не өсімдіктен шар тәрізді заттың пайда болуымен сипатталады 

      D)  бәріде дұрыс 

 

27.Энзоотикалық атаксия (параплегия) себептері 
     A) мыстың алмасуының бұзылуы 
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     |B)  өсімдіктерде, жерде,топырақта мыстың аз болуы  

     C)  ұлпаларда ісіну пайда болатын жедел ауру 

      D)  бәріде дұрыс 

 

28. Торайлар паракератозы 
     A) Қандағы қанттың азайып,белогі жоқ азоттың көбеюі 

     |B)  Организмде мырыш алмасуының бұзылуы  
     C)  ұлпаларда ісіну пайда болатын жедел ауру 

      D)  бәріде дұрыс 

 

29. Өңештің бітелуі себептері 

     A) бұзылған ,минералды тыңайтқыштар араласқан және өндірістің лас суын ішкеннен болады 

     B) Ұзақ мерзім бірыңғай дәнді азықтар бергеннен,су тапшы болғаннан болады 
     C)  Аш құсты шектен тыс азықтандырғаннан 

 

30. Жемсаудың бітелуі себептері 

     A) бұзылған ,минералды тыңайтқыштар араласқан және өндірістің лас суын ішкеннен болады 
     B) Ұзақ мерзім бірыңғай дәнді азықтар бергеннен,су тапшы болғаннан болады 

     C)  Аш құсты шектен тыс азықтандырғаннан 

      D)  кальциферол тапшылығы 
 

4-нұсқа 

1.  Этиотропты ем? 

A) Арнайы биопрепараттармен, антидоттармен емдеу. 
B) Қан құю, гормондармен, витаминдермен, минаральды заттармен және дәрі-

дәрмектермен емдеу. 

C) Этиотропты, патогенездік, симтоматикалық ем. 

D) Протеинмен, ұлпамен, цитотаксинмен, ағзамен, гистолизатпен емдеу. 

E) Аэрозольмен, су және жылуымен, өсімдіктермен, электр тогымен емдеу. 

 

2. Миокард аурулары? 

A) Перикардит, гидроперикардиум. 
B) Миокардит, миокардоз, миокардиофиброз. 

C) Эндокардит, жүрек ақаулары. 

D) Миокардиттер, перикардиттер. 

E) Миокардоздар, гидроперикардиум. 

 

3. Жүректің негізгі қызметі? 

A) Қоздырғыщ, өткізгіштік, жиырылу, автоматтық, ширақтылық. 
B) Қоздырғыш, ширақтылық. 

C) Өткізгіштік, жиырылу. 

D) Жиырылу, тітіркендіргіш. 

E) Автоматтық, жиырылу. 
 

4. Ринит дегеніміз не? 

A) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

B) Маңдай қуысының қабынуы. 

C) Жылқыда ауа қапшықтарының қабынуы. 

D) Көмейдің қабынуы. 

E) Жоғарғы жақ қуыстарының қабынуы. 

 

5. Бронхит дегеніміз не? 

A) Бронхтың кілегей қабықтарының қабынуы. 
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B) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

C) Маңдай қуысының қабынуы. 

D) Көмейдің қабынуы. 

E) Кеңірдектің қабынуы. 
 

6. Анемияның   түрлері 

A)  Постгеморрагиялық анемия 

B)  Гемолиздік анемия 

C)  Гипопластикалық және апластикалық анемиялар 

D)  Гемофилия. 
 

7 Орталық жүйке жүйесі ауруларының органикалық ауруларына қай аурулар 

жатады 

     A)  Ми қыртысы мен оның қабықтарында болатын аурулар 

     B)  Стрестің синдромы,невроздар және талмалы аурулар 

     C)  невроздар,ми мен жұлынның қабынуы  

     D) Бәріде дұрыс 
 
8. Түйе жоңышқадан улану 
      A)  гүл шашқан кезде 

      |B)  құрғақ болса 

      |C)  шөбі мен сүрлемі көгерсе 
       D)   бәріде  дұрыс 

 

9. Қант диабеті мен  жиі қай жануарлар ауырады 

      A)  иттер  

     |B)   Шошқа  

      C)   жылқы 
      D)   қой 

 

10. Табиғи ем әдістері? 

A)  Электр тоғымен, өсімдіктермен, су және жылумен емдеу. 

B) Қан құю, гормондармен, витаминдермен, минеральды заттармен  және дәрі-

дәрмектермен емдеу. 

C) Арнайы биологиялық, химиялық препараттармен емдеу. 

D) Этиотропты, патогенездік, симтоматикалық ем. 

E) Протеинмен, ұлпамен, цитотоксинмен, ағзамен, гистолизатпен емдеу 

 
11 Гайморит дегеніміз не? 

A) Жоғары жақ қуыстарының қабынуы. 

B) Көмейдің қабынуы. 

C) Кеңірдектің қабынуы. 

D) Маңдай қуысының қабынуы. 

E) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы 

 
12. Ыстық өту -гипертермия 

   A)  Бас сүйекке тура күн сәулесі, әсіресе инфрақызыл сәулелер әсер еткендіктен  

   B)  Орталық жүйке жүйесінің қызметі бұзылуы 
   C)   Ми қыртысы мен оның қабығының қанға шамадан артық толуының әсерінен ми 

орталықтары қызметі бұзылады 

  D) Қанның жетіспеуінен ми қыртысы қызметін нашарлататын ауру 

13. Минингоэнцфалит 

      A)  Жұлын мен қабығының қабынуы 
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      |B)  ми қыртысының, оның астындағы және вегетативті орталықтар қызметінің қабынуы 

      |C)  Орталық жүйке жүйесінің қызметі бұзылуы 

      |D)  Орталықтары қызметің  бұзылады 

14. Минингоэнцфалит қай жануарларда жеке ауру ретінде саналады 

      A)  Жылқылар мен иттерде  
      |B)  Жылқылар мен ірі қараларда 

      |C)  Жылқылар мен шошқаларда 

      |D)  Жылқылар мен ұсақ малдарда 

15. Буаз саулықтар кетозы 

      A)  ешкілер 4-6 апталық буаз кезінде ауырады 
      |B)  көп төл беретін саулықтар 

      |C)  6-7 апталық ешкілер 

       D)  1 айлық саулықтар 

16. Ретинол тапшылығы себептері 

      A)  Азықпен бірге А витамині немесе каротин жетіспеуі 

     |B)  Азықтан аскорбин қышқылының сіңбеуінің бұзылуында  болады 

      C)  жоғары концентратты құрама жем немесе қант қызылшасын бергеннен  
      D) қант қызылшасын бергеннен 

 

17. Төлдердің  бронхопневмония  ауруы себептері 
      A) организмнің мұздап тоңазу  

     |B)  қораның желдеткіші нашар болса 

      C)  Сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларға қарсы тұру қабілеті нашарлаған кезде жиі 

кездеседі 

      D)  бәріде дұрыс 

 

18. Құстардың тыныстану жүйесі аурулары 
     A) риниттер және стоматиттер 

     |B)  Риниттер және синуситтер,пневмоаэроцистит 

     C)  пневмониялар және пневмоаэроцистит 
      D)  бәріде дұрыс 

19 Құрамында неше  % мақта күнжарасы бар құрама азық бергенде мал уланады 

      A)    10% 

      |B)    11 % 
      |C)    12% 

       D)   13 % 

 

20 Сиыр кетозымен басымырақ қандай сиырлар ауырады 

      A)  400 кг жоғары сүт беретін сиырлар 

      |B)  арық сиырларда 

      |C)  өнімділігі төмен сиырларда 

       D)   бәріде  дұрыс 

 

21 Остеодистрофия себептері 
      A)  азықпен бірге белоктардың  жеткіліксіздігі 

      |B)  азықпен бірге  минералдардың  жеткіліксіздігі 

      |C)  азықпен бірге кальций және витаминдердің  жеткіліксіздігі 
       D)  азықпен бірге кальций және фосфордың жеткіліксіздігі 

22. Төлдердің безоар  ауруы  

A) жаңа туған төлдердің азық қорыту және зат алмасу процесінің бұзылып,организмнің құрғауы 

және улануы салдарынан тез пайда болатын ауру  
     |B) Қарынның ащы және тоқ ішектерінің барлық қабатының жарақаттануы  

      C)  төлдердің тәбетінің дұрыс болмауынан олардың жүнді, топырақты жеп, олар ұлтабарға 

барғанда не жүннен ,не өсімдіктен шар тәрізді заттың пайда болуымен сипатталады 
      D)  бәріде дұрыс 
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23Энзоотикалық атаксия (параплегия) себептері 
     A) мыстың алмасуының бұзылуы 
     |B)  өсімдіктерде, жерде,топырақта мыстың аз болуы  

     C)  ұлпаларда ісіну пайда болатын жедел ауру 

      D)  бәріде дұрыс 

24. Энзоотикалық атаксия (параплегия) себептері 
     A) мыстың алмасуының бұзылуы 

     |B)  өсімдіктерде, жерде,топырақта мыстың аз болуы  

     C)  ұлпаларда ісіну пайда болатын жедел ауру 
      D)  бәріде дұрыс 

 

25. Торайлар паракератозы 
     A) Қандағы қанттың азайып,белогі жоқ азоттың көбеюі 

     |B)  Организмде мырыш алмасуының бұзылуы  

     C)  ұлпаларда ісіну пайда болатын жедел ауру 

      D)  бәріде дұрыс 
26 . Төлдердің  диспепсия ауруы симптомдары 

      A)  ұрықтанған буаз аналық малдардың азық мөлшерінде протеиггің, витаминнің,минералдық 

заттардың жетіспеушілігі 
     |B)  тоқталмайтын іш өту 

      C)  дененің қызыуы көтеріледі 

      D)  малдың қарны үлкейеді 

27. Картоптың улағыш заты  
      A)  лактон- қыша  

      |B)    гликоалколоид соланин 

      |C)   аллилово -қыша 

       D)   бәріде дұрыс 

 

28. Түйе жоңышқадан улану 
      A)  гүл шашқан кезде 

      |B)  құрғақ болса 

      |C)  шөбі мен сүрлемі көгерсе 

       D)   бәріде  дұрыс 

29. Сиыр кетозымен басымырақ қандай сиырлар ауырады 

      A)  400 кг жоғары сүт беретін сиырлар 

      |B)  арық сиырларда 

      |C)  өнімділігі төмен сиырларда 

       D)   бәріде  дұрыс 

 

30. Остеодистрофия себептері 

      A)  азықпен бірге белоктардың  жеткіліксіздігі 

      |B)  азықпен бірге  минералдардың  жеткіліксіздігі 

      |C)  азықпен бірге кальций және витаминдердің  жеткіліксіздігі 
       D)  азықпен бірге кальций және фосфордың жеткіліксіздігі 

 

 
 

№ 1-нұсқа 2-нұсқа 3-нұсқа 4-нұсқа 

1 а а а а 

2 а а а в 

3 а а а а 

4 в а а а 

5 а а д а 

6 а а с а 
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7 а а а а 

8 а а с с 

9 а а а а 

10 а а с а 

11 а а д а 

12 а в с в 

13 а с а а 

14 а а д а 

15 в а а а 

16 д а с а 

17 д с В+с д 

18 а в а в 

19 д а а а 

20 а а а а 

21 а в д д 

22 а а а с 

23 д а в в 

24 а а С+д в 

25 с а а в 

26 в в с в 

27 в а А+в А 

28 с д в в 

29 с в с с 

30 а а в в 
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1. Түсіндірме жазба 

Міндетті бақылау жұмысы «Ветеринария» пәні бойынша  2013 жылғы үлгілік оқу 

бағдарламасына  сәйкес «1513000- Ветеринария» мамандығы бойынша әзірленген. 

«Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен» пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушылар біледі: 

-    Ауру малды амбулаториялық қабылдауды жүргізуді 

-  Малды қабылдау жұрналын толтыру;  

- балама қою  

- амбулаториялық және стационарлық түрде емдеу; 

- ауру тарихын толтыру;  

- дәріні енгізу; 

- улы және зиянды өсімдіктерді анықтау; 

-  қан алу,  қан жұғын әзірлеу,оны бояу және микроскоп аясында                   .                

.            тексеру 

- зондтарды және катетрлерді енгізу; 

- зәрді зерттеу, 

- малды диспансерлеу 

Меңгереді: 

 «Ішкі жұқпалы емес аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен» пәні бойынша 

міндетті бақылау жұмысын алу әдістемелік нұсқаны іске асыру үшін тестілермен  

оқытудың нысандарын пайдалану ұсынылады. Тестілер 4 нұсқадан (25 сұрақтан) 

тұрады. Білім алушылардың тест сұрақтарына жауап беруін бағалау үшін арнайы 

көрсеткіштермен бағалаймыз: 13-тен төмен 2 (қанағаттанарсыз), 14-

17=3(қанағаттанарлық), 18-21=4(жақсы), 22-25=5(үздік) деп бағаланады. Тест 

сұрақтарының жауаптары соңында берілген.  
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1-нұсқа 

1.Клиникалық  диагностика 

а)Ауруды анықтау 

б) аурудың белгісі 

в) патологиялық процесттер 

г) аурудың барысы 

2. Симптом 

а) Ауруды анықтау 

б) аурудың белгісі 

в) патологиялық процесттер 

г) аурудың барысы 

3. Симтомокомплекс 

А) симптомдар тобы 

б) аурудың белгісі 

в) патологиялық процесттер 

г) аурудың барысы 

4. Ауру тарихы неше бөлімнен тұрады 

А) 1 

б)  2 

в)  3 

г)  4 

5. Диагноз 

а)Ауруды белгісі 

б) ауру малдың жағдайына қысқаша қорытынды 

в) патологиялық процесттер 

г) аурудың барысы 

6. Прогноз 

а) алдын ала білу 

б) аурудың белгісі 

в) патологиялық процесттер 

г) аурудың барысы 

7. Малды жалпы зерттеу 

а) қарау, сипау, тыңдау, перкуссия және дене қызуын өлшеу 

б) аспап құралдар, тереңдете сипау,гематологиялық,флюорогафиялық зерттеулер 

в)  жалпылама қарау,топпен қарау,беттете перкуссиялау,серологиялық тексеру 

г)  тереңдете перкуссиялау,двигталді перкуссия,аспап құралдар мен 

тыңдау,ренгенологиялық зерттеу 

8. Қарау әдісі түрлері:  

А) Жалпылама қарау 

б)  дененің аймақты аумағын қарау 

в)  түрткілей қарау 

г)  тыңдап қарау 

9. Пальпация  

А) сипау 

б)  қағып тыңдау 

в)  тыңдау 

г)  көру 

10. Пальпация (сипау)түрлері  

А) 2 

б)  3 

в)  4 

г)  5 
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11. Перкуссия 

А) сипау 

б)  қағып тыңдау 

в)  тыңдау 

г)  көру 

12. Перкуссия неше жолмен жүргізіледі  

А) 1 

б)  2 

в)  3 

г)  4 

13. Аускультация  

А) сипау 

б)  қағып тыңдау 

в)  тыңдау 

г)  көру 

14. Аускультация нешеге бөлінеді  

А) 1ге: аспап құралдар арқылы 

б)  2 ге: тікелей және аспап құралдар арқылы 

в) 2ге: тереңдете және беттете тыңдау  

г)  3 ке: жылжыта,тереңдете және соққылай тыңдау 

15. Үй жануарлары мен құстарының  дене қызуы қай жерден өлшенеді 

А)  тік ішегінде және клоакада  

б)  тік ішекте және қынапта 

в)   қолтық астынан және клоакада 

г)  құйрықтан және денесінен 

16. Габитус 

А)  малдың түр-тұлғасы  

б)  Малдың қоңдылығы және түрі 

в)  малдың тері түгі  

г)  Малдың кілегейлі қабығы 

17. Теріні тексеріп зерттегенде ең бірінші қай қасиеттері анықталады 

А)  физиологиялық және патологиялық қасиетері  

б)  патанатомиялық қасиеттері 

в)  терапиялық қасиеттері 

г)  барлығы дұрыс 

18. Терінің физиологиялық қасиеттері 

А)  тері мен оның түгіне  

б)  тері көлемінің үлкеюі 

в)  бөртпелер 

г) терінің бір тұтастығының бұзылуы 

. теріні зерттеуде неге қарау керек 

А)  тері мен оның түгіне  

б)  тері көлемінің үлкеюі 

в)  бөртпелер 

г) терінің бір тұтастығының бұзылуы 

19. Перикард аурулары? 

|A) Перикардит, гидроперикардиум. 

|B) Миокардит, миокардоз, миокардиофиброз. 

|C) Эндокардит, жүрек ақаулары. 

|D) Миокардиттер, перикардиттер. 

|E) Миокардоздар, миокардиофиброз. 

20.Миокард аурулары? 
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A) Перикардит, гидроперикардиум. 

|B) Миокардит, миокардоз, миокардиофиброз. 

|C) Эндокардит, жүрек ақаулары. 

|D) Миокардиттер, перикардиттер. 

|E) Миокардоздар, гидроперикардиум. 

21.Ринит дегеніміз не? 

|A) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

|B) Маңдай қуысының қабынуы. 

|C) Жылқыда ауа қапшықтарының қабынуы. 

|D) Көмейдің қабынуы. 

E) Жоғарғы жақ қуыстарының қабынуы. 

22. Ларингит дегеніміз не? 

|A) Көмейдің қабынуы. 

|B) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

|C) Маңдай қуысының қабынуы. 

|D) Жылқыда ауа қапшықтарының қабынуы. 

|E) Кеңірдектің қабынуы 

23.Бронхит дегеніміз не? 

|A) Бронхтың кілегей қабықтарының қабынуы. 

|B) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

|C) Маңдай қуысының қабынуы. 

|D) Көмейдің қабынуы. 

|E) Кеңірдектің қабынуы. 

24.Созылмалы бронхиттің симптомдары? 

|A) Дене қызуы көтерілген, танаудан ақпа ағады, жөтел, тыныстануы қатаң, өкпелер 

шекарасы өзгеріссіз. 

|B) Дене қызуы көтерілген, ентікпе, тықыл дыбыстар, өкпелер шекарасы өзгеріссіз. 

|C) Дене қызуы жоғары, танаудан ақпа ағады, жөтел, ентікпе, өкпелер шекарасы 

өзгеріссіз. 

|D) Дене қызуы ауытқұлы, танаудан ақпа ағады, жөтел, енткпе, өкпелер шекарасы 

өзгеріссіз. 

|E) Дене қызуы қалыпты, ентікпе, өкпелер шекарасы артқа және төмен ығысқан. 

25. Бронхиттің емі? 

|A)Организмнің қорғаныс күшін және бронхтар қызметін қалыптастыру, 

антибиотиктермен емдеу, симптоматикалық ем жүргізу. 

|B) Организмнің қорғаныс күшін көтеру, бронхтарда ауаның өтуін қалыптастыру, 

ацидозбен күресу, симптоматикалық ем жүргізу. 

|C) Қақырық түсіретін дәрілерді беру және симптоматикалық ем жүргізу. 

|D) Аллергияға қарсы дәрілерді егу, симптоматикалық ем жүгізу. 

|E) Бронхтардың қуысын кеңейтетін дәрілер беру, сульфаниламидтермен емдеу, 

симптоматикалық ем жүргізу. 

 

 

2-нұсқа 

1. Жылқы, қой көзінің клегейлі қабығын тексеру 

а) көздің тесігін екі қолмен ашады 

б) көздің тесігін саусақ пен ашады 

в) көздің тесігін бас бармақ және, сұқ саусақпен ашады  

г)  екі саусақпен ашады 

2. Сиыр көзінің клегейлі қабығын тексеру 

а) көздің тесігін екі қолмен ашады 
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б) көздің тесігін саусақ пен ашады 

в) көздің тесігін бас бармақ және, сұқ саусақпен ашады  

г)  екі саусақпен ашады 

3.Сау малдың кілегей қабықтары түсі 

а)  ашық- қызыл 

б)  ашық сарғыш 

в)  ашық көкшіл 

г)  қызыл 

4. Ірі және ұсақ малдың беткейлік бездері 

а) жақ асты,шап бездері 

б) жаурын алдынғы,шап және желін үсті бездері 

в) жақ асты,төменгі жақ, жауырын алдынғы,шап,тобық қыртысы үстіндегі бездер 

г)  шап безі 

5. Жылқы  беткейлік бездері 

а) жақ асты, шап бездері 

б) жаурын алдынғы,шап және желін үсті бездері 

в) жақ асты,төменгі жақ, жауырын алдынғы,шап,тобық қыртысы үстіндегі бездер 

г)  шап безі 

6. Түйеде  беткейлік бездері 

а) жақ асты,шап бездері 

б) жаурын алдынғы,шап және желін үсті бездері 

в) жақ асты,төменгі жақ, жауырын алдынғы,шап,тобық қыртысы үстіндегі бездер 

г)  шап безі 

7. Итте  беткейлік бездері 

а) жақ асты,шап бездері 

б) жаурын алдынғы,шап және желін үсті бездері 

в) жақ асты,төменгі жақ, жауырын алдынғы,шап,тобық қыртысы үстіндегі бездер 

г)  шап безі 

8. Ірі қара малда жүрек дүрсілінің нақты анықталатын орны. 

а) Нақты орны 5-ші қабырға аралығындасол жақ иық буынымен жауырын жалғасқантұсы 

сызығыменжүргізілген тұзудің бойынан 7-8 см төмен 

б) сол жақтағы 4-ші қабырға аралығында 

в) жақ асты,төменгі жақ, жауырын алдынғы,шап,тобық қыртысы үстіндегі бездер 

г)  шап безі 

 

9.  Жылқыда  жүрек дүрсілінің нақты анықталатын орны. 

а) Нақты орны 5-ші қабырға аралығындасол жақ иық буынымен жауырын жалғасқантұсы 

сызығыменжүргізілген тұзудің бойынан 7-8 см төмен 

б) сол жақтағы 4-ші қабырға аралығында 

в) жақ асты,төменгі жақ, жауырын алдынғы,шап,тобық қыртысы үстіндегі бездер 

г)  шап безі 

 

10. Шошқада   жүрек дүрсілінің нақты анықталатын орны. 

а) Нақты орны 5-ші қабырға аралығындасол жақ иық буынымен жауырын жалғасқантұсы 

сызығыменжүргізілген тұзудің бойынан 7-8 см төмен 

б) сол жақтағы 4-ші қабырға аралығында 

в) Сол жағындағы 4- қабырға аралығында, 

г)  шап безі 
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11. Иттерде   жүрек дүрсілінің нақты анықталатын орны. 

а) Нақты орны 5-ші қабырға аралығындасол жақ иық буынымен жауырын жалғасқантұсы 

сызығыменжүргізілген тұзудің бойынан 7-8 см төмен 

б) сол жақтағы 4-ші қабырға аралығында 

в) Сол жағындағы 4- қабырға аралығында 

г)  сол жағындағы 5-қабырға аралығында кеуденің 1/3 ортасында 

 

12. Құстарда   жүрек дүрсілінің нақты анықталатын орны. 

а) Нақты орны 5-ші қабырға аралығындасол жақ иық буынымен жауырын жалғасқантұсы 

сызығыменжүргізілген тұзудің бойынан 7-8 см төмен 

б) сол жақтағы 4-ші қабырға аралығында 

в) Сол жағындағы 4- қабырға аралығында 

г)  екі жағында бірдей, кеуде тұсында сезіледі 

 

13. Жүректі тыңдау қай жолмен жүргізіледі 

а) тікелей құлақпен және аспаптар арқылы 

б)  тікелей құлақпен 

в) фонендоскоп және стетаскоппен 

г)  бәрі дұрыс 

 

14. Жүрек соғу дыбыстары  

а)  бірінші деп аталатын жүректің бір  түрлі соғу дыбыстар сазы есітіледі 

б)  бірінші және екінші деп аталатын жүректің екі түрлі соғу дыбыстар сазы есітіледі 

в) жүректің  үш түрлі соғу дыбыстар сазы есітіледі 

г)  жүректің төрт  түрлі соғу дыбыстар сазы есітіледі 

15. Ірі қара мал артерия  тамырын зерттеу қай жерден зерттейді 

а)  бет тамырында, сафен және орталық құйрық тамырларынан 

б)  иық,сан артерия тамырларынан 

в)  сыртқы жақ,көлденең бет,сыртқы самай және құйрықтың ортаңғы қан тамырларынан 

г)  Сан тамыры арқылы зерттейді 

16. Ұсақ мүйізді малдың  артерия  тамырын зерттеу қай жерден зерттейді 

а)  бет тамырында, сафен және орталық құйрық тамырларынан 

б)  иық, сан артерия тамырларынан 

в)  сыртқы жақ,көлденең бет,сыртқы самай және құйрықтың ортаңғы қан тамырларынан 

г)  Сан тамыры арқылы зерттейді 

17. Тақ тұяқты  мал артерия  тамырын зерттеу қай жерден зерттейді 

а)  бет тамырында, сафен және орталық құйрық тамырларынан 

б)  иық,сан артерия тамырларынан 

в)  сыртқы жақ,көлденең бет,сыртқы самай және құйрықтың ортаңғы қан тамырларынан 

г)  Сан тамыры арқылы зерттейді 

18. Түйе  артерия  тамырын зерттеу қай жерден зерттейді 

а)  бет тамырында, сафен және орталық құйрық тамырларынан 

б)  иық,сан артерия тамырларынан 

в)  сыртқы жақ,көлденең бет,сыртқы самай және құйрықтың ортаңғы қан тамырларынан 

г)  артқы сан жілік және орталық құйрық тамырларында 

19. Шошқада  артерия  тамырын зерттеу қай жерден зерттейді 

а)  бет тамырында, сафен және орталық құйрық тамырларынан 

б)  иық,сан артерия тамырларынан 

в)  сыртқы жақ,көлденең бет,сыртқы самай және құйрықтың ортаңғы қан тамырларынан 

г)  Сан тамыры арқылы зертейді 

20. Құстарда  артерия  тамырын зерттеу қай жерден зерттейді 
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а)  бет тамырында, сафен және орталық құйрық тамырларынан 

б)  иық,сан артерия тамырларынан 

в)  жүректі тыңдау немесе жүрек дүрсілін санау арқылы анықтайды 

г)  Сан тамыры арқылы зертейді 

21. Иттерде  артерия  тамырын зерттеу қай жерден зерттейді 

а)  бет тамырында, сафен және орталық құйрық тамырларынан 

б)  иық, сан  тамырлары арқылы анықтайды 

в)  жүректі тыңдау немесе жүрек дүрсілін санау арқылы анықтайды 

г)  Сан тамыры арқылы зертейді 

22.  Ірі малдарда артерия қан тамырлары қысымы қай жерден  анықталады 

а)   орталық құйрық тамырынан 

б)  иық немесе сан тамырынан 

в)  жүректі тыңдау немесе жүрек дүрсілін санау арқылы анықтайды 

г)  Сан тамыры арқылы зертейді 

23.  Ұсақ малдарда артерия қан тамырлары қысымы қай жерден  анықталады 

а)   орталық құйрық тамырынан 

б)   иық немесе сан тамырынан 

в)   жүректі тыңдау немесе жүрек дүрсілін санау арқылы анықтайды 

г)   сан тамыры арқылы зертейді 

24.  Қан тамыры қысымын қай аспаппен  анықтайды 

а)   сфигмомонометрмен 

б)   фонендоскоппен 

в)   стетаскоп арқылы анықтайды 

г)   стетафонендоскоп  арқылы зертейді 

25.  Вена қан тамыры қысымын қай аспап пен өлшейді 

а)   сфигмомонометрмен 

б)   фонендоскоппен 

в)    флебографаспабы арқылы 

г)    стетафонендоскоп  арқылы зертейді 

 

3-нұсқа 

 

1Алғашқы рет ветеринария сөзін кім қолданған? 

A) Колумелла. 

|B) Аристотель. 

|C)  Абсирт. 

|D) Публия Ренат. 

|E) Н.П.Рухлядев. 

2. Кімді ветеринария Гиппократы деп атаған? 

|A) Абсиртті. 

|B) Аристотельді. 

|C) Колумелланы. 

|D) Публия Ренатты. 

|E) H.П.Рухлядевті. 

 

3.Диспансерлеудің кезеңдері? 

|A) Диагностикалық, емдік және сақтандыру. 

|B) Белсенді, жан-жақты сақтандыру. 

|C) Емдік, белсенділік, жан-жақтылық. 

|D) Емдік, белсенділік, сақтандыру. 

|E) Сақтандыру, емдік, жеке-даралық. 
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4.Жалпы емнің принциптері? 

|A) Физиологиялық, жеке-даралық, белсенділік, жан-жақтылық, сақтандыруға 

бағытталған. 

|B) Патогенездік, этиотропты. 

|C) Жан-жақтылық, жеке-даралық, симптоматикалық. 

|D) Белсенділік, сақтандыруға бағытталған. 

|E) Cақтандыруға бағытталған, физиологиялық, белсенділік. 

5. Этиотропты ем? 

|A) Арнайы биопрепараттармен, антидоттармен емдеу. 

|B) Қан құю, гормондармен, витаминдермен, минаральды заттармен және дәрі-

дәрмектермен емдеу. 

|C) Этиотропты, патогенездік, симтоматикалық ем. 

|D) Протеинмен, ұлпамен, цитотаксинмен, ағзамен, гистолизатпен емдеу. 

|E) Аэрозольмен, су және жылуымен, өсімдіктермен, электр тогымен емдеу. 

6. Негізгі ем әдістері? 

|A) Этиотропты, патогенездік, симтоматиялық ем. 

|B) Қан құю, гормондармен, витаминдермен, минеральды заттармен және дәрі-

дәрмектермен емдеу. 

|C) Арнайы биопрепараттармен, антидоттармен емдеу. 

|D) Протеинмен, ұлпамен, цитотоксинмен, ағзамен, гистолизатпен емдеу. 

|E) Аэрозольмен, су мен жылуымен, өсімдіктермен, электр тоғымен емдеу. 

7. Орын толтырушы ем әдістері? 

|A) Қан құю, гормондармен, витаминдермен, минералды заттармен және дәрі-

дәрмектермен емдеу. 

|B) Арнайы биопрепараттармен, антидоттармен емдеу. 

|C) Этиотропты, патогенездік, симтоматикалық ем. 

|D) Протеинмен, ұлпамен, цитотоксинмен, ағзамен, гистолизатпен емдеу. 

|E) Аэрозольмен, су және жылуымен, өсімдіктермен, электр тоғымен емдеу. 

8. Серпіндіруші ем әдістері? 

|A) Протеинмен, ұлпамен, цитотоксинмен, ағзамен, гистолизатпен емдеу. 

|B) Қан құю, гормондармен, витаминдермен, минеральды заттармен және дәрі-

дәрмектермен емдеу. 

|C) Этиотропты, патогенездік, симтоматикалық ем. 

|D) Арнайы биопрепараттармен, антидоттармен емдеу. 

|E) Аэрозольмен,  су және жылумен, өсімдіктермен, электр тоғымен емдеу. 

9. Табиғи ем әдістері? 

|A)  Электр тоғымен, өсімдіктермен, су және жылумен емдеу. 

|B) Қан құю, гормондармен, витаминдермен, минеральды заттармен  және дәрі-

дәрмектермен емдеу. 

|C) Арнайы биологиялық, химиялық препараттармен емдеу. 

|D) Этиотропты, патогенездік, симтоматикалық ем. 

|E) Протеинмен, ұлпамен, цитотоксинмен, ағзамен, гистолизатпен емдеу. 

10.  Гальвани тоғының әсері? 

|A) Тітіркендіреді. 

|B) Қимылдатқыш және сезімтал жүйкелерін тоздырады. 

|C) Жылытады,ауырсынуды басады. 

|D) Ұлпалар арасында жылулық тудырады. 

|E) Бактериостатикалық қабынуларға қарсы. 

11. Ұзын толқынды диатермия тоғын қандай жағдайларда қолданады? 

|A) Бронхиттерде, плевриттерде, пневмонияларда, түйілу түрінде өтетін шаншуларда, 

нефриттерде. 

|B) Нефриттерде, парездерде, параличтерде. 
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|C) Парездерде, параличтерде, бұлшық еттер атрофиясында, қарындардың 

гипотониясында немесе атониясында. 

|D) Тіреуіш – қимыл аппараттары зақымдалғанда. 

|E) Пневмонияда, түйілу түрінде өтетін шаншуларда, парездерде, гаймориттерде, 

отиттерде. 

12.  Тоғының физикалық көрсеткіштері? 

|A) Үзілісті тоқ, кернеуі аз, күші аз. 

|B) Тұрақты тоқ, кернеуі аз. 

|C) Айнымалы тоқ (жүз мыңдаған гц), кернеуі жоғары, тоқ күші 1ден 4А дейін.  

|D) Айнымалы тоқ, жиілігі өте жоғары. 

|E) Айнымалы тоқ, жиілігі, кернеуі жоғары, күші аз. 

. 

 13. Ультражоғарғы жиілікті тоқтың әсері? 

|A) Тітіркендіреді. 

|B) Қимылдатқыш және сезімтал жүйкелерін қоздырады. 

|C) Жылытады, ауырсынуды басады, тыныштандырады. 

|D) Ұлпалар арасында жылулық тудырады. 

|E) Бактериостатикалық. 

14. Диатермия тоғының физикалық көрсеткіштері? 

|A) Айнымалы тоқ, жиілігі өте жоғары (30 млн.гц) кернеуі жоғары, күші аз. 

|B) Үзілісті тоқ, кернеуі, күші аз. 

|C) Тұрақты тоқ, кернеуі аз. 

|D) Айнымалы тоқ, жиілігі, кернеуі жоғары, тоқ күші 1ден 4А дейін. 

|E) Айнымалы тоқ, жиілігі жоғары (мыңдаған гц), кернеуі жоғары, тоқ күші аз. 

15. Дарсанвализацияда қолданылатын электродтар? 

|A) Қорғасын пластинкалары. 

|B) Вакуумды-шыны. 

|C) Диск-электрод. 

|D) Конденсаторлы пластинкалар. 

|E) Электрод-кабель. 

16. Гальванизацияда қолданылатын электродтар? 

|A) Қорғасын пластинкалары. 

|B) Вакуумды-шыны. 

|C) Диск-электрод. 

|D) Конденсаторлы пластинкалар. 

|E) Электрод-кабель. 

17. Ұзын толқынды диатермияда қолданылатын электродтар? 

|A) Қорғасын пластинкалары. 

|B) Вакуумды-шыны. 

|C) Диск-электрод. 

|D) Конденсаторлы пластинкалар. 

|E) Электрод-кабель. 

18. Қысқа толқынды диатермияда қолданылатын электродтар? 

|A) Диск-электрод. 

|B) Вакуумды-шыны. 

|C) Қорғасын пластинкалары. 

|D) Конденсаторлы пластинкалар. 

|E) Электрод-кабель. 

19. Ультра жоғарғы жиілікті тоқпен емдеуде қолданылатын электродтар? 

|A) Конденсаторлы пластинкалар. 

|B) Вакуумды-шыны. 

|C) Қорғасын пластинкалары. 
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|D) Диск-электрод. 

|E) Электрод-кабель. 

 

 20. Ультракүлгін сәулелерінің биологиялық әсері? 

|A) Биологиялық, десенсибилизациялаушы, бактериоцидті, қабынуға қарсы. 

|B) Қоздырады. 

|C) Ұлпа ішінде жылу пайда болады. 

|D) Сезім және қимылға келтіретін жүйкелерді тітіркендіреді. 

|E) Ауырсынуды басады. 

21.  Перикард аурулары? 

|A) Перикардит, гидроперикардиум. 

|B) Миокардит, миокардоз, миокардиофиброз. 

|C) Эндокардит, жүрек ақаулары. 

|D) Миокардиттер, перикардиттер. 

|E) Миокардоздар, миокардиофиброз. 

22. Миокард аурулары? 

|A) Перикардит, гидроперикардиум. 

|B) Миокардит, миокардоз, миокардиофиброз. 

|C) Эндокардит, жүрек ақаулары. 

|D) Миокардиттер, перикардиттер. 

|E) Миокардоздар, гидроперикардиум. 

23. Эндогард аурулары? 

|A) Эндокардит, жүрек ақаулары. 

|B) Перикардит, гидроперикардиум. 

|C) Миокардит, миокардоз, миокардиофиброз. 

|D) Миокардиттер, жүректің кеңеюі. 

|E) Миокардоздар, миокардиофиброз, миокардиосклероз. 

24. Миокардиодистрофияның симптомдары? 

|A) Тамыр соғуы ырғақты, жүрек дүрсілі әлсіз, 1 және 11 жүрек саздары тқмендеген, 

жүрек аумағы ұлғайған. 

|B) Тамыр соғуы жиі, ырғақты, қанға толуы толық емес, жүрек дүрсілі әлсіз, жайылмалы. 

|C) Тамыр соғуы жиі, ырғақсыз, экстрасистолия, жүрек саздары күшейген, шекарасы 

өзгеріссіз. 

|D) Тамыр соғуы жиі, жүрек дүрсілі күшейген, саздары жоғары, жүрек аумағы өзгеріссіз. 

|E) Тамыр соғуы жиі, жүрек дүрсілі әлсіз, жайылмалы шылпыл шуылы естіледі.  

25. Жарақатты перикардиттің симптомдары? 

|A) Қызуы жоғары, тамыр соғуы жиі, толымы бәсең, жүрек түрткісі жайылмалы, саздары 

төмен, шылпыл дыбысты, жүрек шекарасы үлкейген. 

|B) Қызуы жоғары, тамыр соғуы жиі, толқыны үлкен, жүрек дүрсілі күшейген, екінші саз 

әлсіреген, шекарасы өзгермеген. 

|C) Қызуы табиғи, тамыр соғуы ырғақты, жүрек түрткісі күшейген, екінші сазы әлсіз, 

жүрек шекарасы өзгеріссіз. 

|D) Қызуы табиғи, тамыр соғуы жиі, ырғақсыз, экстрасистолия. 

|E) Қызуы қалыпты,  тамыр соғуы жиі, жүрек түрткісі әлсіз, жайылмалы, саздары бәсең, 

шылпыл дыбысты, жүрек шекарасы ұлғайған. 

 

4-нұсқа 

 

1. Жылқының қандай ауруларында экстросистолия болады? 

|A) Жіті миокардитте. 

|B) Жіті перикардитте. 

|C) Жіті эндокардитте. 
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|D) Миокардиофиброзда. 

|E) Миокардоздарда. 

2. Жүректің қандай ауруларында 1 сазы жарықшақтанады және қосарланады, ал 11 

сазы бәсендейді? 

|A) Миокардоздарда, жүрек бұлшық еті кеңейгенде. 

|B) Перикардитте, гидроперикардиумда. 

|C) Эндокардитте, жүрек ақауларында. 

|D) Миокардитте, жүрек бұлшық еті кеңейгенде. 

|E) Миокардитте, миокардоздарда, жүрек бұлшық еті кеңейгенде. 

3.  Жүректің қандай ауруында мойын күре тамыры толады? 

|A) Ылғалды перикардитте. 

|B) Миокардозда. 

|C) Құрғақ перикардитте. 

|D) Миокардитте. 

|E) Миокардиофиброзда. 

4. Жүрек-қантамыр жүйесінің қандай ауруында перикардтың шылпыл дыбысы 

естіледі? 

|A) Ылғалды перикардитте. 

|B) Миокардозда. 

|C) Құрғақ перикардитте. 

|D) Миокардитте. 

|T) Миокардиофиброзда. 

5. Жүрек-қантамыр жүйесінің қандай ауруында перикардтың үйкеліс дыбысы 

естіледі? 

|A) Құрғақ перикардитте. 

|B) Миокардозда. 

|C) Ылғалды перикардитте. 

|D) Миокардитте. 

|E) Миокардиофиброзда. 

6. Қабыну процессінің орналасуына байланысты эндокардит қалай бөлінеді? 

|A) Қақпақшалы, қабырғалы. 

|B) Қабырғалы. 

|C) Қақпақшалы. 

|D) Аралас. 

|E) Аралас және қабырғалы. 

7. Патологиялық процесстің сипатына байланысты эндокардит қалай бөлінеді? 

|A) Сүйелді, ойық жаралы. 

|B) Ойық жаралы. 

|C) Сүйелді, катаральды. 

|D) Серозды, кілегейлі. 

|E) Эксудативті, пролиферативті. 

8. Жылқыда, өкпе артериясы стенозында естілетін шуыл? 

|A) Мінер жақта, 3-ші қабыртқа аралығында систолалық шуыл. 

|B) Мінер жақта, 5-ші қабыртқа аралығында систолалық шуыл. 

|C) Мінер жақта, 5-ші қабыртқа аралығында систолаалды шуыл. 

|D) Мінер жақта, 4-ші қабыртқа аралығында диастолалық шуыл. 

|E) Қамшылыр жақта, 4-ші қабыртқа аралығында систолаалды шуыл. 

9. Жылқыда, сол жақ атриовентикулярлы саңылаудың стенозында естілетін шуыл? 

|A) Мінер жақта, 5-ші қабыртқа аралығында систолаалды шуыл. 

|B) Мінер жақта, 4-ші қабыртқа аралығында систолалық шуыл. 

|C) Мінер жақта, 5-ші қабыртқа аралығында систолалық шуыл. 

|D) Мінер жақта, 4-ші қабыртқа аралығында диастолалық шуыл. 
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|E) Қамшылыр жақта, 4-ші қабыртқа аралығында систолаалды шуыл. 

10. Жүректің негізгі қызметі? 

|A) Қоздырғыщ, өткізгіштік, жиырылу, автоматтық, ширақтылық. 

|B) Қоздырғыш, ширақтылық. 

|C) Өткізгіштік, жиырылу. 

|D) Жиырылу, тітіркендіргіш. 

|E) Автоматтық, жиырылу. 

11. Жүректің сол жақ бөлігі әлсіздігінің синдромы? 

|A) Кіші қан шеңберінде қанның іркілуі, өкпелердің домбығуы (ісінуі).  

|B) Терінің ісінуі, цианоз. 

|C) Ентікпе, тахикардия. 

|D) Брадикардия, өкпелердің домбығуы (ісінуі). 

|E) Үлкен қан шеңберінде қанның іркілуі, өкпелердің домбығуы (ісінуі).  

12. Жүректің оң жақ бөлігі әлсіздігінің синдромы? 

|A) Ентікпе, тахикардия. 

|B) Үлкен қан шеңберінде қанның іркілуі, өкпелердің домбығуы (ісінуі).  

|C) Терінің ісінуі, цианоз. 

|D) Брадикардия, өкпелердің домбығуы (ісінуі). 

|E) Кіші қан шеңберінде қаннаң іркілуі, цианоз. 

13.  Жүрек әзілсіздігінің белгілері? 

|A) Жүректің ырғағы бұзылған, ентікпе, цианоз, ісіну. 

|B) Брадикардия, ентікпе, ісіну, цианоз. 

|C) Тахикардия, холемия, асцит. 

|D) Портты гипертония, ентікпе, цианоз, тахикардия. 

|E) Брадикардия, цианоз, холестаз. 

14. Жүрек бұлшық етін қоздыратын дәрілер? 

|A) Кофеин, кордиамин, коразол, камфор майы, этил спирті. 

|B) Оймақ гүл, жалын гүл, строфанта, меруерт гүл препараттары. 

|C) Ипекакуан тамыры, шеше (мать-мачеха) және өгей шеше жапырағы, жол желкен 

жапырағы, термопсис шөбі. 

|D) Димедрол, кальций глюкоеаты, кальций хлориді, натрий тиосульфаты, супрастин. 

|E) Томар дәрі тамыры және оның тұңбасы, вератрин, тимпанол, т.б. 

Тақырыбы: Жүрек-қантамыр жүйесі аурулары 

15. Ринит дегеніміз не? 

|A) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

|B) Маңдай қуысының қабынуы. 

|C) Жылқыда ауа қапшықтарының қабынуы. 

|D) Көмейдің қабынуы. 

|E) Жоғарғы жақ қуыстарының қабынуы. 

16. Ларингит дегеніміз не? 

|A) Көмейдің қабынуы. 

|B) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

|C) Маңдай қуысының қабынуы. 

|D) Жылқыда ауа қапшықтарының қабынуы. 

|E) Кеңірдектің қабынуы. 

17. Гайморит дегеніміз не? 

|A) Жоғары жақ қуыстарының қабынуы. 

|B) Көмейдің қабынуы. 

|C) Кеңірдектің қабынуы. 

|D) Маңдай қуысының қабынуы. 

|E) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

18. Аэроцистит дегеніміз не? 
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|A) Жылқыда ауа қапшықтарының қабынуы. 

|B) Көмейдің қабынуы. 

|C) Кеңірдектің қабынуы. 

|D) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

|E) Маңдай қуысының қабынуы. 

19. Трахеит дегеніміз не? 

|A) Кеңірдектің қабынуы. 

|B) Көмейдің қабынуы. 

|C) Жылқыда ауа қапшықтарының қабынуы. 

|D) Маңдай қуысының қабынуы. 

|E) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

19. Бронхит дегеніміз не? 

|A) Бронхтың кілегей қабықтарының қабынуы. 

|B) Танаулар кілегей қабықтарының қабынуы. 

|C) Маңдай қуысының қабынуы. 

|D) Көмейдің қабынуы. 

|E) Кеңірдектің қабынуы. 

. 

 20. Эндобронхит дегеніміз не? 

|A) Бронхтардың кілегей қабықтарының қабынуы. 

|B) Бронхтардың кілегей, ет және сірі қабықтарының қабынуы. 

|C) Бронхтардың сірі қабықтарының қабынуы. 

|D) Бронх қабырғасының көбеюі. 

|E) Бронхтардың ет кілегей қабықтарының қабынуы. 

. 

 21. Перибронхит дегеніміз не? 

|A) Бронхтардың кілегей, ет және сірі қабықтарының қабынуы. 

|B) Бронхтардың ет қабаттарының қабынуы. 

|C) Бронх қабырғасының кеңеюі. 

|D) Бронхтардың сірі қабықтарының қабынуы. 

|E) Бронхтардың кілегей қабықтарының қабынуы. 

22. Бронхоэктаз дегеніміз не? 

|A) Бронх қабырғасының кеңеюі. 

|B) Бронхтардың кілегей қабығының қабынуы. 

|C) Бронхтардың кілегей, ет және сірілі қабықтарынң қабынуы. 

|D) Бронхтардың түйілуі. 

|E) Бронхтардың ателектазы. 

. 

 23. Созылмалы бронхиттің симптомдары? 

|A) Дене қызуы көтерілген, танаудан ақпа ағады, жөтел, тыныстануы қатаң, өкпелер 

шекарасы өзгеріссіз. 

|B) Дене қызуы көтерілген, ентікпе, тықыл дыбыстар, өкпелер шекарасы өзгеріссіз. 

|C) Дене қызуы жоғары, танаудан ақпа ағады, жөтел, ентікпе, өкпелер шекарасы 

өзгеріссіз. 

|D) Дене қызуы ауытқұлы, танаудан ақпа ағады, жөтел, енткпе, өкпелер шекарасы 

өзгеріссіз. 

|E) Дене қызуы қалыпты, ентікпе, өкпелер шекарасы артқа және төмен ығысқан. 

24. Бронхиттің емі? 

|A)Организмнің қорғаныс күшін және бронхтар қызметін қалыптастыру, 

антибиотиктермен емдеу, симптоматикалық ем жүргізу. 

|B) Организмнің қорғаныс күшін көтеру, бронхтарда ауаның өтуін қалыптастыру, 

ацидозбен күресу, симптоматикалық ем жүргізу. 
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|C) Қақырық түсіретін дәрілерді беру және симптоматикалық ем жүргізу. 

|D) Аллергияға қарсы дәрілерді егу, симптоматикалық ем жүгізу. 

|E) Бронхтардың қуысын кеңейтетін дәрілер беру, сульфаниламидтермен емдеу, 

симптоматикалық ем жүргізу. 

25.  Қандай пневмонияда ауытқулы қызба блады? 

|A) Катаральді пневмонияда. 

|B) Крупозды пневмонияда. 

|C) Өкпелердің ісінуінде. 

|D) Өкпелердің гангренасында. 

|E) Өкпелер гипермениясында. 

 

1-нұсқа 2- нұсқа 3- нұсқа 4- нұсқа 

1-а 1- в 1- а 1- а 

2- б 2- а 2- а 2- а 

3-а 3-а  3-а  3-а  

4- г 4-б 4-а 4-а 

5- б 5-а 5-а 5-а 

6- а 6-в 6-а 6-а 

7- а 7-г 7-а 7-а 

8- б 8-б 8-а 8-а 

9- а 9-а 9-а 9-а 

10- г 10-в 10-а 10-а 

11- б 11-г 11-а 11-а 

12- б 12-г 12-а 12-а 

13- в 13-а 13-а 13-а 

14- б 14-б 14-а 14-а 

15-а 15-а 15-а 15-а 

16-а 16-б 16-а 16-а 

17-а 17-в 17-а 17-а 

18-а 18-г 18-а 18-а 

19- а 19-г 19-а 19-а 

20- в 20-в 20-а 20-а 

21-а 21-в 21-а 21-а 

22- а 22-а 22-а 22-а 

23- а 23-в 23-а 23-а 

24-а 24-а 24-а 24-а 

25-а 25-в 25-а 25-а 
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Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Ветеринария » пәндер бірлестігі 
(цк атауы)   

«Ішкі жұқпайтын аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен» 
     (пән атауы)   

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс 

бағыты 

 

Пәнді оқытуда қолданылатын 

құрал-жабдықтар 

1 2 3 4 

1 339 339 Фонендоскоп,перкуссия 
жасайтын балға, плессиметр, 
малдәрігерлік термометр,танау –
өңеш зонды,бұрау, дәрі 
дәрмектер  және лабораториялық 
диагностикалық зерттеу үшін 
қажетті аспаптар мен жабдықтар 

2    

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________             оқытушы Г.Ю.Джулушева 
                                              (қолы)                                             (аты-жөні, тегі, лауазымы) 

 


	МАЗМҰНЫ
	5-дәріс
	№ 2  Зертханалық –тәжірибелік сабақ
	Тыныс алу жүйесінің аурулары төлдердің арасында жиі кездеседі жәнеде жұқпалы емес аурулардың ішінде ас қорыту жүйесінің ауруларынан кейінгі екінші орынды алады. Жалпы кәзіргі кездегі жеке шаруашылықтарда барлық аурулардың 20-30%-ті тыныс алу жүйе...
	1.Төлдерді күту мен азыктандыру технологиясының  бұзылуларынан организмнің резистентгік қабілетінің төмендеуі;
	2.Микроорганизмдердің өсері.
	Тыныс алу жүйесінің ауруларын дұрыс және дер кезінде анықтап, оларға тиімді ем қолданып, алдын ала сақтандыру шараларын ұйымдастыру үшін тыныс жолдары мен өкпенің атқаратын әр алуан қызметтерінің физиологиялық мәнін анық түсіне білу керек. Тыныс а...
	1.Ентігу   құбылысы   төлдер  организміне   тек   қатты   күш түскенде ғана білінеді;
	2.Ентігу құбылысы төлдер организміне аздап қана физикалық салмақ түскенде-ақ байқалады;
	3.Ентігу құбылысы үнемі жәй тұрған төлдерде де, физикалық салмақ түскен төлдерде де үнемі болып тұрады.
	Өкпелердің қызметтерінің жеткілксіздіктері бірінші және екінші сатыларда өткен кезде организмдегі газ алмасуыньщ бұзылғандығы онша сезілмей, кемістікті толтыру (компенсаторлық) механизімінің іске қосылу нетижесінде оттегінің жетіспеушілігі байқал...
	1.Тыныс алу  жолдарының  аурулары   (ринит,   гайморит,фронтит, ларингит, трахеит);
	2.Өкпе   мен   оның   сірілі   қабықтарының  аурулары  (өкпе қабынулары; оның сірі қабығының қабынуы; оған ауаның, сары судың жиналуы және өкпеде ауаның кернеуі).
	- Бауыр – ас қорыту бездерінің ішіндегі ең үлкені. Құрылысы күрделі  болып келетін, паренхимадан тұратын ағза.
	Малдардың бауыр аурулары көбінесе  олардың паренхимасындағы зат алмасуының бұзылуы салдарынан болатын өзгерістермен сипатталады. Ондай өзгерістер сырттан азықпен келетін организмнің өзінде іште түзілетін улы заттардың әсерінен болады.Бауыр ауруларының...
	Дамуы. Аурудың дамуына әсер ететін жағдайлар:
	 Май қышқылының және олардың түзетін қосылыстарының бауырда қалыптан тыс шоғырлануы,немесе сырттан азық арқылы келуі;
	 Үшглициріннің гепатоциттерде көп түзіліп, уақтында бауырдан шығарылмауы.
	Бұл екі жағдай бір-бірімен тығыз байланысты және аурудың басқада себептерінің салдарынан асқыныуы да мүмкін.
	Клиникалық белгілері. Ауру малдың халі нашар, сыртқы ортаға реакция жоқ,улану мен сары аурудың белгілерібайқалады. Дене қызуы басында аздап көтерілгенімен, артынан төмендейді. Тамыр соғысы, дем алысы жиілей түседі.Бауырдың көлемі ұлғайған, кқнсестенци...
	Ауырған торайлардың 90-на дейін өлім –жітімге ұшырайды.Қанда глюкоза азайған,жүзім қышқылы,сүт қышқылы,билирубин холистериндер жоғары.
	Ауруды анықтау. үшін анамнезге,аурудың клиникалық белгілерінің жылдам дамуына, қан мен зәрді лабараториялық зерттеулердің нәтижелеріне жүгінеді.
	Емі.  Диета тағайындайды. Малдығ рационнына көміртекті  азықтарды көбірек қосады.Алдынғы қарыншаларды, асқазанды, ішектерді жуып тазалайды.Немесе іш өткізетін дірі береді, терең клизма қояды.Венаға глюкоза ерітіндісіне аскорбин қышқылын қосып құяды.Те...
	Гепатит Көрінетін бауыр жетіспеушілігімен, гепатоциттердің және басқа құрылымдық элеметтердің некрозы мен лизиспен, гиперемиямен, торшалық инфильтрациямен, дистрофиямен бірге болатын диффузды түрінің бауыр қабынуы. Ауру жарамсыз азықтарды, люпинды, жо...
	Бұл екі ауру қабаттасып жүретін аурулар, тек бірде бірінің, ал екіншіде екіншісінің дамуы басымырақ болып келуі мүмкін.
	Себептері.Аурудың негізгі себептері патогенді бактериалар мен вирустардың қан немесе өт жолдары арқылы ағзаларға өтуі.Әсіресе организмнің, торэндотелиалды жүйенің резистентілік қабілеттері нашарлағанда; мал азығында витаминдер мен белоктар жетіспегенд...
	Дамуы. Бұл ауруларда өттің бауырда шоғырланғаны және оның химиялық қасиеттерінің өзгергендігі байқалады.
	Клиникалық белгілер. Малдың тәбеті нашар,ас қорыту процесі бұзылған;іштің өтуі,нәжістің қатып қалуы кезектесіп отырады.Сипалағанда, соққылағанда қатты ауырсынғандық байқалады. Іріңді түрінде субфебрилді лихорадка. Сары аурудың белгілері байқалады.
	Қанда нейтрофильді лейкоцитоз.
	Емі. Диета тағайындалады. Бауырдың тұсын жылылап ұстау ұсынылады. Ауырсынғандықты  жою үшін опия тұнбасын, анальгинді беруге болады. Хлоралгидратпен клизма қояды.Микробтарға қарсы уротропин, стрептоцитер жақсы әсер етеді.Жан-жақты әсер ететін антибиот...
	Өттің өтуін жақсарту үшін: оксафенамид,аллахол,жүгерінің, кейбір гүлді өсімдіктердің тұнбаларын береді.
	- Асқорыту аппаратын клиникалық тексеру жануардың азық пен суды қабылдауын бақылаудан басталады. Жануарларға әртүрлі қатаң азық түрлерін және су беру. Жануардың азықтануын және су ішуін тексергенде, оның тәбетіне, анорекцияның бар-жоқтығына, булимия, ...
	1. Құрсақ қуысы мүшелерін тексеру
	2. Мес қарынды тексеру
	Сол жақ аштық қуыспен сол жақ мықынды қарау кезінде іштің көлемі мен пішінінің өзгерісіне көңіл аударады. Мес қарынды сипалау арқылы оның сезімталдығын анықтайды. Мес қарынның 2 минут ішіндегі жиырылуын санайды. Нұқу арқылы сау жануардың сол аштық қуы...
	Ірі қара малдың тақия қарынының негізгі ауруы-травматикалық радикулит. Оны анықтау үшін келесі әдістер қолданылады:
	а) төс сүйектің семсер тәрізді өсіндісі аймағына қысым түсіру арқылы;
	б) шоқтық аймағының терісін қатпар қылып бір орынға жинау арқылы;
	в) көкірек қуысының бүйір бетін басу арқылы;
	г) диафрагманың беку сызығы бойымен нұқу арқылы;
	д) жануарды еңіске түсіріп жүргізу арқылы;
	е) пилокартин және т.б. заттарды тері астына егу арқылы. 3. Кітапша қарынды тексеру
	Сипалау, нұқу, тыңдау әдістері қолданады. Сипалау кезінде кітапша аймағын жұдырықпен басу арқылы ауырсынуды анықтайды. Ауырсынғанда жануар қыңсылайды, мөңірейді, қашуға ұмтылады.
	Нұқу кезінде сау жануарларда топастау немесе топас дыбыстың бар-жоғын және кітапша бітеліп қалған жағдайда ауырсынуын анықтайды. Кітапшаны тыңдау арқылы сау малдарда сықырлаған дыбыстың бар-жоғын және ол дыбыстың кітапша бітеліп қалғанда жоғалуын анық...
	Сипалау кезінде ұлтабар қабынуы, жара, улану және т.б. ауруларда ауырсынудың бар – жоғын анықтайды.
	Күйіс қайыру- күрделі рефлекторлы физиологиялық акт, тек қана күйіс қайыратын малға, соның ішінде сиырға тән. Күйіс қайыру дегеніміз мал ңрң азықты жылдам қабылдап, мес қарынға түсіргеннен кейін олардын жібіп, жұмсаруынан соң, кері ұсақтап жақсылап ша...
	Малда тәулігіне 6-8 күйіс қайыру мерзімі болады, әр мерзімінің ұзақтығы 40-50 минут.
	Малдың күйіс қайыру процесін зертеу үшін, мал азықтанғаннан кейін қанша уақыт өткен соң күйсейді, тәулігіне неше рет күйіс қайырады, күйістің ұзақтығына және оның азықты қаншалықты шайнап жұтуына мән береді. Деңі сау малда күйіс қайыру азықты қабылдағ...
	 Күйіс қайыру процесінің бұзылу түрлері. соң 20-30 минуттен кейін болады.
	 Баяу күйіс қайыру – сау малдың күйіс қайыру мерзіміне қарағанда сәл баяу болады, күйіс қайыру азық қабылдағаннан кейін кешірек келеді;
	  Сирек күйіс қайыру -тәулік бойына 1-2-3-ке дейін күйіс қайыру санының азайып кетуі;
	 Қысқа күйіс қайыру -дегеніміз әрбір күйіс қайыру мерзімінің 30 минутқа дейін қысқару;
	 Әлсіз күйіс қайыру -малдың күйіс қайыру қимылының бәсендеуінен оның азықты ұнатпай жәй және үзліс жасап шайнауы;
	 Ауырсына күйіс қайыру- малда мазасыздану ыңырсу құблыстарымен өтеді.
	 Кекіру- мұндай физиологиялық акт тек қана күйіс қайыратын малға тән, бұл мес қарынға жиналған газдарды ауыз арқылы сыртқа шығару құбылысы.Газдарды сыртқа шығару кезінде, әр түрлі дыбыстар пайда болады, қабылдаған азықтың құрамына байланысты олардың ...
	Кекірудің бұзылуы және оның түрлері сирек және әлсіз кекіру- малдың ұлтабаралды қарындарының жиырылу қызыметінің нашарлауынан болған ауруларда және өңештің тарылуынан болады.  Қатты және жиі кекіру-кезеңінің бұзылуы бұл мес қарында газдардың көптеп па...
	Жіті диффузды нефрит. Nephritis acutal – жылдам дамитын бүйректің жұқпалы – аллергиялық бүйрек қабынуы түрінде пайда болып, түбекшелер құтысының тамырлардың зақымдануымен және аралық тіннің қабынуына ауысады. Түбектер эпителииінің дегенеративті өзгеру...
	Ауру барлық жануарға байқалып, әсіресе шошқа және итте, ал ірі қара мал мен жылқыда сирек кездеседі.
	Этнологиясы. Жіті нефрит жұқпалы аурулармен ауырған соң пайда болуы мүмкін. (сақау, аусыл, стрептококкты инфекция, жылқының инфекциялық анемиясы, кантогиозды плевритте, лептоспироз, сондай-ақ улануда, суық тию, жарақат т.б)
	Негізінен суық тию басты себеп болып табылады. Бүйректің қанмен қамтамассыз етілуі мен және иммунологиялық реакцияның өзгеруімен сипатталады. Сондай-ақ бүйрек эндотелиинің тосқауылдық қызметінің бұзылуынанда болады. Түбекшелердің микроб және токсиндер...
	Осы жоғарыдағы салдарға қарағанда жіті нефритті полиэтиологиялық аллергиялық ауруларға жатқызады.
	Патогенез. Жануардың жіті нефриті өте күрделі, аз зерттелген.
	Дамуы. Эндогенді және экзогенді себептерден инфекциялық салдардан.
	Алғашқы белгісі ретінде жиі зәр бөлуге ыңғайлануы.
	Олигурия жылдам пайда болады. Кейде, анурия, несеп тұнық емес, ашық қызылдан қою қызылға дейін. Жоғарғы тығыздықта.
	Қан сұйылып, тығыздығы кемиді әсіресе қан сарысуында. Альбумин – глобулин коэффиценті өзгереді. Лимфоцитоз. Моноцитоз. Жіті нефритте – тромбоцитопения, гипертромбоцитоз.
	Сонымен қатар пиелитте – несепте бүйрек түбегі безінің торшалары болады.
	Тақырып:  Нефроз.
	Бүйрек түбегі эпителийнің дегенеративті өзгеруімен сипатталады. Ауру барлық жануарда кездесіп, әсіресе жылқы, шошқа және ет қоректілерде, итте. Себебі, ауыр металдармен улануда сынап, висмут, ХОҚ (гексахлорэтан), мышьяк, фосфор, акрифлован, гемолитика...
	Өтуі.  Аурудың 3 кезеңін бөліп қарастыруға болады.
	- А) жасырын кезең-протеинурия және холестеринемия.
	- Б) ісіктік жағдай
	- В) кахексикалдық-организмнің жүдеуі, азотемия, холестеренемия және гипопротеинемия сақталады.
	Нифроз кейде перитонитпен, плеврит және бронхопневмания зақымданады. Ауыр улану жағдайында интоксикациялық өлу, негізінен анурия және уремия кұбылыстарында кенеттен өлу болады. Жеңіл түрінде ауру 2-3аптаға созылады.
	Диагноз. Анамнез негізінде, несеп және қанды зерттеу нәтиделері арқылы. Нифрозға тән белгінің бірі – жоғары тұрақты протеинурия қандағы холестерин жоғары болған жағдайда. Ал,      амеилоидозды нақтылау үшін асперациялық функция немесе бауырға, лимфа т...
	Дифференциялды диагноз. Созылмалы нефриттен, нефросклероздан ажырату керек.
	Созылмалы нефрит
	Өтуі. -  Созылмалы нефрит бәрнеше жылға созылып, аурудың барысы кейде жақсарып немесе нашарлап тұрады. Егер бүйрек семитин болса, сауығу мүмкін емес.
	Балау. Анамнез деректерінің негіздемесіне сүйенеді, аурудың белгілері және несепті зерттеу нәтижелеріне сүйенеді.
	Созылмалы нефритте – ісік пайда болады, гипертоникалық, упемиялық және анемиялық синром пайда болады.
	Дифферециялы диагноз. Аурудың жіті түріне ажырату, пиелонефрит, нефросклероздан.
	Нефрозда гематурия болмайды, қан қысымы жоғарылайды. Бүйректің семуі полиуриямен сипатталады, несеп тығыздығы өте төмен болады, пиелонефритпен ауырған малда несеп жолында ұзаққа созылған қабыну үрдісі дамиды.
	Болжам. Көбіне жағымсыз, ауыр уремиялық жағдайда жануар өліп кетеді, бұл екіншілік инфекциялық жүрек жеткіліксіздігі пайда болады. Бүйрек жеткіліксіздігінде рациондағы белоктық және натрий хлорын қалыпты болу керек.
	Тақырып: Пиелонефрит
	Себебі - Іріңді ошақтан жұқпалы қоздырғыштың гематогенді таралуынан, сондай-ақ лимфагенді жолмен де шектен келіп түсуі мүмкін.
	Сиырларда пиелонефрит буаздықтың соңғы айларында, әсіресе туған соң пайда болады. Мысалы, эндометрит, вагинит, шу түспеуі кезінде.
	Өтуі. Жіті түрінде шошқа 1-2 күн, сиыр 2-3аптада өлиммен аяқталады немесе созылмалы нефритке ауысады. Айлап созылып, көбінесе нефросклероз дамиды.
	Диагноз. Несепті зерттеу нәтижелері, несепте белок пайда болады, лейкоцит, бүйрек эпителийі торшалары болады, бактериурия.
	Дифференциялды диагноз. Созылмалы нефритпен, уроцистит, пиелит, бұл ауруларда несеп түссе бұлыңғыр болады және ұзаққа созылады.
	1. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностикасы. оқу құрал – Алматы, 2015. /
	М.А. Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б.
	2. Малдәрігерлік тәжірибеде ауруларды анықтау және емдеу техникалары /
	Қожанов, К.Н. – 2013
	3. Терапевтикалық техника малдәрігерлік тәжірибеде / Қожанов, К.Н. – 2006
	Қосымша әдебиеттер
	1. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных. // А.М. Смирнов, П.Я. Конопелько, Р.П. Пушкарев, В.С. Постников, Н.А.
	2. Лабораторные исследования в ветеринарии/Под редакцией В.Я. Антонова и П.Н. Блинов.- М.: Колос,
	3. «Ветеринариялық медицина» мамандығына арналған  «Жануарлардың ішкі ауруларын клиникалық балаумен»
	Тақырып: Несеп бөлу мүшелерінің аурулары
	11- Дәріс
	Тақырып: Жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары.
	Жүрек пен қан тамырлар жүйесі – мал организміндегі ең басты жүйенің бірі. Оның негізгі қызметі – ағзалар мен ұлпаларды оттегімен, сумен және түрлі нәрлі заттармен қамтамасыз еткізіп, зат алмасуынан қалған керексіз заттарды денеден шығару. Малда жүрек ...
	1. Жүрек қабының (сыртқы);
	2. жүрек етінің;
	3. жүректің ішкі қабының;
	4. қан тамырларының аурулары.
	Жүрек қабы ауруларының өзін екіге бөледі: жүрек қабының қабынуы (перикардиты) және шеменденуі (гидроперикард). Жүрек етінің аурулары да осы принципке негізделіп бөлінеді – жүрек етінің қабынуы (миокард) және зат алмасуларының бұзылуы (миокардоз). Бұл ...
	Анемияны туғызатын себептердің көптігіне қарамастан оның патогенезінде негізінен екі процесс басты орын алады:
	1. Сүйек кемігіндегі эритроцит өсіндісінің регенеративтік
	2. Сүйек кемігінің қан түзу процесінің бұзылуынан эритроциттердің жеткіліксіз пайда болуы.
	Сүйек кемігінің қан түзуіне қарай анемияны үш типке бөледі:
	- регенераторлық,
	- гипорегенераторлық және
	-  арегенераторлық.
	Этиопатогенетикалық негізге сүйеніп анемияны мына топтарға бөлуге болады:
	1. Постгеморрагиялық- қансырау кейінгі анемия
	2. Гемолиздік эритроциттердің бүлінуінің күшті болуынан болған анемия
	3. Гипо- және апластикалық анемия-қан түзілуінің бұзылуына байланысты болған анемия
	4. Алиментарлық- темір мен витаминдердің (В12, фолий қышқылы) жетіспеуінен болған анемия. Мұндай анемиялар көбінесе төлдерде жиі кездеседі.
	Себептері: Ірі қан тамырлары, әсіресе артериялар зақымдалып, ішке және сыртқа қан ағудың себебінен жедел постгеморрагиялық анемия пайда болады. Қан ағудың себебіне әртүрлі жарақаттану, хирургиялық операция, қарын мен ішектегі жараның тесілуі, іштің ке...
	Созылмалы постгеморрагиялық анемия бүйрек, қуық, ойық жаралы гастроэнтерит кезінде, аз мөлшерде ұзақ, не қайталанған қан ағудан, организмде К және В витаминдері жетіспеуінен көп уақытқа созылған геморрагиялық диатездерден болады.
	Постгеморрагиялық анемия геморрагиялық диатезі басым індет (пастереллез, шошқа обасы, жылқының жұқпалы анемиясы т.б.), ішке қан ағу болатын инвазиялық аскаридоз, парамфистоматидоз, диктикаулез т.б. ауруларында кездеседі.
	Дамуы. Қан көп ақса, жедел гипоксия, ентігу, тахикардия пайда болады. Қан қысымы төмендеуіне байланысты коллапс болуы мүмкін.  1-2 тәуліктен кейін қан тамырына ұлпа сұйығының жиналуына байланысты қанның көлемдік бірлігінде гемоглобин мен эритроцит сан...
	Симптомдары  аққан қан көлемі мен оның уақытына байланысты. Барлық қанның үштен бірі  тез ақса, ол тіршілік үшін өте қауіпті. Қан қысымы төмендеп, тамыр соғуы болғанымен нашар әрең байқалады. Кілегейлі қабықтар боп-боз болып ағарып сүттің түсі сияқты ...
	Созылмалы постгеморрогиялық анемияда қан сұйық , ұйыма борпылдақ. Бауырда, бүйректерде, және миокарда майлы дистрофия. Сүйек кемігі гиперплазияланған, онда жетілмеген жасушалар, әсіресе эритробластар, пронормобластар және базафильді нормоциттер көп. Ж...
	Аурудың созылмалы түрінде анемия белгілері бірте-бірте пайда болады. Кілегейлі қабықтар бозарып, әлсіреуі күннен-күнге күшейіп, мал өнімділігі азайып, көбінде жата береді. Ентігу, такикардия, жүрек сазының нашарлауы, эндокардиальдық дыбыстың пайда бол...
	Оттегі тапшылығынан дистрофиялық процестердің тууына байланысты көптеген жүйелердің қалыпты жұмыс бұзылады.  Ауру мал қанында эритроциттер саны әсіресе гемоглобин мөлшері азаяды, қанның түрлі-түсті көрсеткіші бірден төмен болады.
	Эритроциттердің патологиялық түрлері- анизоцитоз, пойкилоцитоз, гипохромия байқалады, қан сұйылып, тұтқырлығы төмендеп, ЭШЖ жоғарылайды, лейкопения болады.
	тромбоциттердің жетіспеуінен, көптеген ұсақ қанталау, танаудан қан ағу,ұйыған қанның берік болмауымен сипатталатын ауру.
	Тромбоциттер – қан айналымында жүретін қан пластинкалары, сүйек кемігінде (орталық қан өндірімі ағзасы, сүйектің кеуекті заттегінде және сүйек-ми қуысында орналасқан) түзіледі. Тромбоциттер жараланғанда қан ұйындысын түзу арқылы қан кетуінің алдын ала...
	Себептері
	Тромбоцитопения - алғашқы (өздігінше ауру) және екінші (түрлі аурулардың салдары) түрлі болады.
	Алғашқы тромбоцитопения -  идиопаттық  тромбоцитопениялық қанталау бөріткен (пайда болу себебі белгісіз, бөріткенмен сипатталады), бұл кезде организмде өзінің тромбоциқарсы антиденелер (қорғаныс денелері) өндіріледі. Организмнің мұндай серпінінің себе...
	Екінші  тромбоцитопенияға апарады:
	Ауыр теміртапшылықты анемия
	Инфекциялар (бактериялар, вирустар) – суық тию аурулары, герпес инфекциясы, гепатит, инфекциялық мононуклеоз (жіті вирустық ауру)
	Үлкен қан кетуі
	Стероидтық емес қабынуға қарсы, қанды сұйылтатын, несеп айдайтын препараттар және кейбір антибиотиктер (дәрілік аллергиялық тромбоцитопения) секілді дәрілерге аллергиялық серпін.
	Сүйек кемігінің зақымдануы (жарақат, ісік)
	Интоксикациялар (бензол, толуол).
	Сәулелену ауруы – радиацияның нәтижесінде пайда болатын ауру.
	Тиреотоксикоз – қалқанша без гормондарының деңгейінің тұрақты жоғарылауынан туындайтын жағдай.
	организмде фолий қышқылының немесе В дәруменінің тапшылығы.
	Симптомдары
	қан кетуге бейімділік (мұрыннан, қызыл иектен, мол етеккір келуі).
	Көбінесе аық терісіндегі ұсақ нүктелі қанталаулар.
	Себепсіз көгерулер пайда болуы.
	Аздаған тері зақымдануынан
	Жаралардың жазылуына ұзақ уақыт кетуі.
	Диагностика
	Көптеген қанталауларға, танаудан,ішектен қан ағуға капиллярлардың үзілуіне,ретракцияның тежелуіне,қан ағудың ұзаққа созылуына,тромбоциттер санының төмендеуіне сүйеніледі.
	Емі. Иммунды тромбоцитопения кезінде тамыр қабырғасын бекітетін, қан түзу процесін күшейтетін кальций хлориді не глюконат, аскорбин қышқылы,К витамині қолданыладыАғып
	12-дәріс
	Тақырып: Жүйке жүйесі аурулары
	Жүйке жүйенің бөлек бөлімдері зақымдалғаны туралы парез, селкілдек тырыспалар, паралич және де есінен танулар көрсетеді.  Парез бұлшық еттің жиырылғыш қызметінің төмендеуімен және әлсіз тактильді сезгіштігімен сипатталады. Паралич кезінде бұлшықеттер ...
	- Энцефалит  – бас миының қабынуы, ол жие жұлын қабынуымен бірге өтеді (энцефаломиелит),
	- Менингит – жұлын мен бас ми қабаттарының қабынуы,
	- пахименингит – мидың қатты қабатының қабынуы,
	- лептоменингит - жұмсақтық.
	Осы барлық аурулар инфекциялық және инвазиялық аурулардың салдарынан пайда болады. Қозғалу координациясының бұзылуы, шартты рефлекстердің әлсіреуі, паралич, параз және т.б. олардың негізгі белгілері болып табылады.  Ауру жануарларды қараңғы жерге бөле...
	Ыстық өту
	Этиологиясы-  Бұл ауа температурасы мен ылғалдылығы жоғарланғанда, желдеткіші жаман орындарда көп жануарлардың тұрғанда және транспартировканың нормативтері бұзылған жағдайда жануарларды тасымалдағанда шамадан тыс ысып кету және жылу шығындауы жеткілі...
	Белгілері - Жеңіл ысып кеткенде шөлдеудің, 1–2  C дене температурасының жоғарлауының, тынышсызданудың, жабырқанқылықты ауыстыратын қозудың, сенімсіз қозғалыстың, шартты рефлекстердің әлсіреуінің, қатты тері бөлінудің, пульс пен тыныстың жиілілігінің б...
	Емі- Жануарға көмек көрсету үшін организмді тыс ысып кетуге әкелетін себептерді жою: айнекті ашу, жануарды ішетін сумен қамтамасыз ету, бас аумағын және кеудені суык сумен шомылдыру. Тік ішекке 20–25  C температурадағы судың 0,5–1 л.,  тамырға кофеин...
	Бұл жануар басына түзу күн сәулелерінің қарқынды және ұзақ әсерінен сопақша миының орталық жүйке жүйенің және оның маңызды центрлерінің ауыр қабынуы. Ми заты қатты қызып, маңызды ми центрлерінің параличе тез әкеледі. Күннің өтуіне шаршататын жұмыс, ж...
	Белгілері-Аурудың басында шаршау, қатты тер шығуы, жүйке-бұлшықет тонусының, сыртқы тітіркендіргіштерге реакциялардың төмендеуі, пульстың жиелеп, әлсіреуі және дене температурасының 41–45  C дейін жоғарлануы белгіленеді. Көз қарашығы кеңейеді, жүрісі ...
	Емі- Көмек ретінде күннің өтуінің себептерін жою үшін жануарды салқын жерге  апарып, су беріп шомылдырады, салқын клизмалар жасап, жылу өтуде сияқты жүрек және тыныштандыратын заттарды береді.  Жануарды ыстықта жайылымда ұстаған кезде күн өтуін алдын ...
	Мыс қосындыларынан улану. Мыс  бұршақ және соя күнжарасында көп кезігеді, сондықтан бұл құнарлы мал азықтарын көп бергенде, мал уланады.
	Дамуы. Мыс тұздары организмнен баяу бөлініп шығады.Ішек қарынның кілегейлі қабығын тітіргендіреді, ал оның 10-30% дық ерітіндісі қарынның кілегейлі қабығын күйдіреді,ащыішекте денеге сіңіп бауырға барып жиналады.
	Симптомдары. Азыққа тәбеті жоғалады,ауыздың ішкі беті керпеп қызарады, одан сілекей шубырады, мал тышқақтайды, оның нәжісі көк жасыл түске боялады,ол кейде дірілдейді, теңселіп қисалақтайды, тынысы тарылып ентігеді, дене қызуы әдеттегіден төмен, бауыр...
	Балау.Клиникалық және өлекселердегі өзгерістерге сүйенеді.Асқазан жынысы көк жасыл түске боялады.
	Емі Біріншіден бұлшық етке атропіннің судағы ерітіндісін енгізеді.Препараттың құрғақтай мөлшері ірі қара мал мен шошқаға 0,5 млгр, сондай-ақ тері астына платифиллин енгізген пайдалы,сиырға – 3 мг, қойға -30 мг,шошқаға -30 мг, тауыққа -300 мг.Фосфалити...
	Бұл препараттармен қоса симптомдық ем қолданылады: Жылқы мен ірі қараның мойын көк тамырына хлорлы кальцийдің 10 %-ды ерітіндісін ,глюкоза ерітіндісін,тері астына жүрек сергіткіш дәрілер енгізеді.Ірі қара малдың тері астына 100млгр мөлшерінде аскорбин...
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	Интоксикациямен күресу үшін венаға глюкоза ерітіндісін, натрий гидрокорбанатын, 5 - 10% натрий хлор ерітіндісін қолданады.
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