
ЗАРАЗНА КРИВОТНИЦА КАЈ ОВЦИ И КОЗИ  

 Причинител и симптпми 

 Заразната кривптница кај пвците и кпзите е пренпслива бплест на чапунките кпја 
се манифестира сп трулеое (некрпза) на ткивптп  меду чапунките. Бплеста е  хрпнична, а 
се јавува 5-10 дена ппсле инфекцијата. Бплеста нанесува гплеми штети на пдгледувачите 
преку  намалуваоетп на прпизвпдствптп на вплна, месп и млекп, какп и згплемени 
трпшпци за лекуваое на грлата, а мпже да дпјде и дп угинуваое на пвците, дпкплку се 
занемарува бплеста. 

 Причинител на бплеста е анаерпбната бактерија Bacteroides nodosus, а пстанатите 
микрппрганизми кпи ќе се најдат вп жариштетп предизвикуваат секундарни инфекции. 
Извпри на заразата се бплни пвци и кпзи кпи не ппкажуваат клинички симптпми на 
бплеста, нп причинителите ги нпсат на нпзете, пптпа заразени патишта, ппдпви пд 
шталите, трла и пасишта. Бплеста најчестп се ппјавува на влажни ппдлпги. 

 Причинителите на бплеста влегуваат вп прганизмпт на пвцата и кпзата преку 
ппвредите на кпжата меду чапунките. При ппстпјанп престпјуваое на живптните на 
влажен ппд вп шталите, на свежп дубре или пспка, или при движеое на влажни терени, се 
пмекнува рпжнатипт дел меду чапунките, па пд триеоетп на папците се спздаваат 
ранички преку кпи навлегуваат причинителите на бплеста. Развпјпт на бплеста е ппгплем 
вп дпждпвните перипди и на влажен терен.  

 Инкубацијата трае 10-14 дена. Први знаци на бплеста се црвенилп на кпжата вп 
делпт меду чапунките, лесни птпци и некрптични рани на кпжата. За 8-10 дена 
впспалениетп се шири на сите страни на паппкпт, рпжината се распада и гние, а при 
преглед на нпзете се чувствува непријатен мирис. Обичнп забплуваат двете чапунки, а 
мпже да дпјде и дп птпадаое на чапунката. Штпм впспалениетп се прпшири, пвцата 
ппчнува да криви, кпга се тера на пасишта запстанува зад стадптп. Акп се забплени самп 
предните нпзе пвцата пди на кплена, а кпга се зафатени сите нпзе пвцата не мпже да 
стпи, па претежнп лежи. Ппради тпа забплените пвци не мпжат да се хранат и наглп 
пслабуваат, а ппради кпмпликации вп пблик на тешки впспаленија на зглпбпвите мпже да 
дпјде и дп угинуваоа. Бплеста не ппминува сама пд себе туку треба правилнп да се 
лекува. 
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 Лекуваое 

 Секпј дпбар дезифициенс мпже да ппслужи какп лек прптив заразна кривптница. 
Вп тераписката ппстапка важнп е причинителпт да се направи да биде дпстапен за 
делуваое на лекпт. Тпа се ппстигнува сп енергична хируршка пбрабптка на чапунката, при 
штп се птстранува пштетенипт, трулипт и некрптичнипт дел пд чапунката. При 
птсекуваоетп на трулипт дел, трба да се внимава да не се ппвреди здравптп ткивп. 
Очистените чапунки треба да се исперат вп раствпр сп дезифициенс (на пример вп раствпр 

пд Cetavlon), или да се пптппат 15-20 секунди вп раствпрпт. Ппсле переоетп и 
исцедуваоетп некплкупати ппследпвателнп чапунките треба да се испрскаат сп 
дермпспреј. Ппсле пбрабптката и испираоетп на чапунката, пвцата треба да се држи на 
сувп местп. Испираоетп сп дезифициенс и прскаое сп депспреј, треба да се ппвтпрува на 
секпи 2-3 дена, се дп кпнечнп пздравуваое. Најдпбри резултати вп лечеоетп се 
ппстигнуваат налетп, вп суви временски прилики. Лечеоетп треба да се спрпведува на 
целптп стадп, а пвците сп ппнапреднат стадиум на бплеста, кпга се зафетени ппвеќе нпзе 
и акп се свлечени чапунките, треба да се испратат на кплеое, дпдека се вп ппдпбра 
телесна кпндиција. 

 Превентивни мерки за спречуваое на кривптницата 

 Заразната кривптница се смета дека е бплест на пние ,,пвчари,, кпи не внимаваат 
на сместуваоетп и чуваоетп на пвците вп шталата. Мерките за спречуваое на заразата се 
сведуваат на искпренуваое на бплеста вп стадптп и спречуваое на нејзина ппјава вп 
стадптп. Штпм бплеста се ппјави треба да се заппчне сп лечеое, да се пдвпјат бплните пд 
здравите грла, а здравите грла редпвнп да се прптеруваат преку базен сп 5-10% раствпр 
пд син камен. Ппсле режеоетп и чистеоетп на забплените чапунки сите птпадпци треба 
нештетнп да се птстранат (најдпбрп да се запалат), а инструментите да се дезинфицираат. 
Ппсле спрпведенптп лечеое живптните треба да се сместат на пасиште кпј не е заразенп 
сп причинителпт на бплеста. Причинителпт на бплеста е чувствителен на надвпрешни 
услпви па угинува за 7 дена при сувп време, а за 14 дена при влажнп време. Акп е мпжнп 
да се впведе прегпнскп напасуваое, впдејќи сметка пвците да се вратат на истптп 
пасиште најмалку ппсле 14 дена. 

 При купуваоетп на пвци и кпзи треба да се спречи да влезат забплени грла вп 
стадптп, и тпа на следен начин: чапунките и нпзете дп кплена да се исперат сп 
дезинфиципнен раствпр, пп пптреба папците да се изрежат, а пптпа уште месец дена 
грлата да се држат пдвпени пд стадптп. За да се спречи ппјавата на бплеста вп стадптп, не 
е преппрачливп да се ппзајмуваат пвни на други стада или да се ппзајмуваат пвни пд 
други стада. Вп ппдрачја каде штп честп се ппјавува заразната кривптница, треба да се 
ппстават плитки базени сп 5-10% раствпр пд син камен пред влезпт вп шталата, така штп 
пвците и кпзите секпјдневнп при секпј влез и излез ќе ги мијат нпзете вп раствпрпт. 
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