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МЫСЫҚТАРДЫҢ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ ПЕРИТОНИТІНІҢ ПАТОМОРФОЛОГИЯСЫ 
 

Мақалада инфекциялық перитонитпен ауырған 8 мысықтың ішкі мүшелерінде 
дамыған өзгерістердің макроскопиялық жəне микроскопиялық зерттеу нəтижелері 
берілген. Зерттеу нəтижесінде, ауырған мысықтардың құрсақ қуысында асциттік 
сұйықтың жиналғаны, тері жəне кілегейлі қабықтардың сарғайғаны, жалпы жүдеу жəне 
сірлі қабықтардың бетінде некроз ошақтарының орналасқаны анықталған. 
Микроскопиялық өзгерістер: мүшелер қабығы бетінде фибринді торшалы экссудаттың 
жəне пиогенді гранулемалардың орналасуымен, көкбауыр қабығы мезетелииінің 
гиперплазиялануымен, ұйқы безінің қабынуымен жəне некроздық өзгерістердің пайда 
болуымен сипатталған. Сонымен қатар, паренхималық мүшелердің терең дистрофиялық 
жəне некробиоздық өзгерістерге ұшырайтыны анықталған. 

 
Кілт сөздер: инфекция, перитонит, гранулема, дистрофия, некроз, инфильтрация. 
 
Кіріспе. Инфекциялық перитонит - короновируспен қоздырылатын жалпы 

прогрессивтік деградацияға, перитонитке, сонымен қатар 100 %-ға жуық өлімге 
соқтыратын жəне қазіргі таңда аз зерттелген мысықтардың вирустық ауруларының бірі. 
Бұл басқа белгілі аурулармен салыстырғанда «жас» инфекциялық ауру болып саналады. 
Себебі, ауру алғаш рет 1963 жылы ғана пайда болып, небəрі жиырма жылдың ішінде, яғни 
1983 жылдары əлемнің көптеген елдеріне таралғаны туралы белгілі болған (1, 2, 3, 4, 5, 6).  

Еліміз егемендік алғаннан соң, алыс жəне жақын шет елдермен экономикалық жəне 
саяси байланыстар орнатылып, барлық салада қарым қатынасымыз артып келе жатқаны 
белгілі. Осыған байланысты, соңғы 10  жыл ішінде, шет елдерден елімізге асыл тұқымды 
жануарлар əкеліне бастады. Оның ішінде, кейбір жеке адамдар əуесқойлықпен шет 
елдерден асыл тұқымды мысықтар əкеліп өсіре бастады. Нəтижесінде, мысықтар саны 
өсіп, питомниктер пайда болды. Əкелінген жануарлар түрлерімен қатар, бұрын 
практикалық малдəрігерлеріне  таныс болмаған жəне белгісіз жұқпалы аурулар да тіркеле 
бастады. Солардың бірі, мысықтардың инфекциялық перитониті. 

Алматы жəне Алматы облысында мысықтардың инфекциялық перитониті алғаш рет 
2004 жылы тіркеліп, патоморфологиялық тəсілмен анықталған болатын. Содан кейін, 
аталған ауру жыл сайын тіркеле бастады. 

Зерттеу материалы мен тəсілдері. Біз осы зерттеу жұмысымыздың материалы 
ретінде 2004-2011 жылдар арасында Алматы жəне Алматы облысында инфекциялық 
перитонитпен ауырған 8 мысықтың патологиялық материалын қолдандық. Ауырған 
мысықтардың ішінде жынысы жағынан 5-і еркек, 3-ұрғашы болды. Олардың 3-і британ,  
2-і қысқа жүнді бенгал, 2-і бурма, 1-і мейн кум тұқымдарынан екені тіркелді. Жастары 4 
айдан 5 жас аралықтарында болды. Барлық зерттелген мысықтардың ішкі мүшелері Шор 
тəсілі бойынша алынды. Зақымдалған ішкі мүшелер макроскопиялық тəсілмен 
сипатталып, сойып зерттеу хаттамалары толтырылды. Гистологиялық зерттеуге көк 
бауыр, бауыр, өкпе, миокард, тимус, қарын, ұйқы безі, аш жəне тоқ ішек бөлімдері, 
лимфалық түйіндер, бүйректер, ми кесекшелері алынды. 

Сойып зерттеу барысында, барлық 8 мысық инфекциялық перитониттің ылғалды 
түрімен ауырғаны анықталды.  Балауды аурудың клиникалық белгілеріне, патологиялық 
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анатомиялық сойып зерттеу жəне гистологиялық зерттеулер нəтижелері негізінде 
қойылды. Алынған патологиялық материал 10% бейтарапталған судағы формалин 
ертіндісінде бекітіліп, парафинмен нығыздалды.  Жұқа кесінділерді HEOTION ERM 3100 
жартылай автоматтырылған микротом арқылы алдық. Олардың жұқа кесінділері 
гематоксилин эозинмен жəне Ван Гизон тəсілдерімен боялды. 

Зерттеу нəтижелері 
Макроскопиялық өзгерістері. Жалпы алғанда, барлық сойып зерттелген 

мысықтардың  ішкі мүшелерінде анықталған өзгерістер бір бірімен өте ұқсас болды, олар 
тек өзгерістердің көріну дəрежесінің интенсивтігімен ғана ерекшеленді. Атап айтсақ: ауру  
құрсақ тұсы көлемінің ұлғаюымен, тері жəне кілегейлі қабықтардың сарғаюымен, жалпы 
жүдеумен, құрсақ қуысында сарғыштау түсті фибринді сұйықтың жиналуымен жəне сірлі 
қабықтардың бетінде некроз ошақтарының орналасуымен сипатталды. Сан жағынан 
алғанда, сірлі қабық бетінде орналасқан некроз ошақтары əрбір  мысықта əрқалай болды. 
Олардың өлшемі ұсақ нүктеден тары дəні көлеміндей болып, диаметрі 0,1-0,3 см  дейін 
жетті.                 

Сойып зерттелген барлық мысықтардың құрсақ қуысында 0,3-1 литрге дейінгі 
көлемде сарғыш түсті жəне қою созылмалы келген консистенциялы сұйық жиналды. Сірлі 
қабық, іш майы, шажырқай, ішек, бауырдың, бүйректің жəне көкбауырдың беттерінде 
ақшыл түсті фибринді шөгінділер жабылған. Ішек бөліктері бір бірімен жабысып қалған 
жəне олар қиын ажыратылады. Бауырдың көлемі ұлғайған, қызыл қоңыр түсті жəне 
сарғыштау реңді болды. Консистенциясы қаттылау, тіліп қарағанда ішкі бетінің 
бөлекшелік суреті анық емес.  

Сойып зерттелген барлық мысықтардың көкбауыры ұлғайған, консистенциясы 
қатайған, нығыз, капсуласының беті бұдырлы, ішкі суреті сақталған, өзгеріссіз. Ұйқы 
безінің көлемі шамалы ұлғайған, консистенциясы  нығыздау жəне үлкейткіш шынымен 
қарағанда, мүше қабығы астында ұсақ сарғыш сұр түсті, домалақ пішінді, шек арасы анық 
білінетін ошақтар байқалды. 

Микроскопиялық өзгерістер. Гистологиялық зерттеулер нəтижелері бойынша, 
зерттелген барлық мысықтардың ішкі мүшелерінде анықталған өзгерістер бір типті болып 
көрінді. Бірақ олардың көріну дəрежесінің интенсивтігі əрқалай болды. Көк еттің жəне 
ішкі мүшелердің сірлі қабық беттерінде фибринді жəне фибринді торшалы экссудат 
орналасқан. 

Бауырдың капсуласы фибринді торшалы экссудаттың есебінен біршама қалыңдаған. 
Бұл экссудатта торшалар біркелкі орналаспаған жəне олар əртүрлі торшалар. Экссудаттың 
құрамындағы кейбір торшалар некроздалған жəне олардың ядролары  кариорексис жəне 
кариопикноз күйлерінде екені байқалды. Капсула астында, мүше паренхимасында  жəне 
капсулаға жақын орналасқан қантамырлар айналасында торшалардың пролиферациясы 
көрінді. Кейбір бауыр бөлекшелерінің орталық веналарының айналасында плазмалық 
торшалар мен гистиоциттердің шоғырлануы байқалды. Сонымен қатар, бөлекшелерде қан 
айналымының бұзылуы снусоидтарда домбығу сұйығының жиналуымен жəне бағаналар 
аралық капиллярлардың гиперемиясымен байқалды. Барлық жағдайда, бауырда 
анықталған домбығуды, қантамырлардың қанға толуын, бауыр бағаналарының 
дискомплексациясын тромбофлебитпен қатар көрінген некроздарды жəне гепатоциттердің 
паренхималық дистрофиялық өзгерістерін біз жіті гепатитке теңедік. Көптеген 
гепатоциттердің көлемі ұлғайған, осыған байланысты синусоидтар анық көрінбейді. 
Олардың ядролары əртүрлі сатыда дамыған некробиоздық жəне некроздық өзгерістерге 
ұшыраған. Синусоидтық капиллярлардың эндотелиоциттері ісініп домаланған. 
Синусоидтарда жекелеген плазмалық торшалар, нейтрофильды лейкоциттер жəне 
гистиоциттер кездеседі. Көптеген ядролар вакуолденген жəне торлы құрылымды болып 
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келген. Өзгерістерге ұшыраған гепатоциттердің ядролары ыдырап фрагменттерге 
бөлінген. Кейбір гепатоциттер шар тəрізді дистрофиялық өзгерістерге айналған. 

Өкпенің кейбір бөліктерінде альвеолалар қуысы қанмен, домбығу сұйығымен жəне 
сидерофагтармен толған. Олар өкпенің аумақты жерін алып орналасқан. Шеткі 
аймақтарында орналасқан альвеолалар ауаға толып эмфиземаға ұшыраған. Өкпенің 
көптеген қан тамырлары кеңейіп қанға толған. Зақымдалған бронхалардың қуысында қан 
жəне фибринді экссудатпен жиналған. Альвеолалар аралық дəнекер ұлпада жəне қан 
тамырлар қабырғасында нейтрофильды лейкоциттерден құралған гранулемалар кездеседі. 
Нейтрофильді лейкоциттер сонымен бірге кейбір альвеолалар қуысында да орналасқаны 
анықталды. 

Бүйректе түтікшелер қуысы кеңіп, олардың эпителий торшаларының бойы 
кішірейген. Түтікшелер қуысында эозинмен қызыл түске боялған түйірлі жəне торлы 
заттар орналасқан. Біршама нефроциттер терең дистрофиялық өзгерістерге ұшыраған 
жəне олардың ядролары пикноз жəне лизис жағдайында болғаны анықталды. 

Көкбауырдың қызыл пульпасында торшалар саны азайғаны, артериялар 
айналасындағы лимфоидтық фоликулдардың көлемі кішірейіп, шекарасы анық 
білінбейтіні жəне оның көбею орталығының болмауы көзге бірден түседі. Сонымен бірге, 
көкбауыр капсуласының мезетелий торшаларының пролиферациясы нəтижесінде капсула 
бетінде бүртіктер пайда болған. 

Миокард ет талшықтарының арасында орналасқан дəнекер ұлпа домбыққан жəне 
қантамырлары қанға толған.  Кейбір қантамырлар айналасында жекелеген лейкоциттерден 
тұратын лимфогистиоцитарлық инфильтрация байқалады. Кейбір ет талшықтарының 
көлденең жолақ сызықтары байқалмайды. 

Ұйқы безі біршама терең микроскопиялық өзгеріске ұшырағаны байқалды. 
Зерттелген ұйқы бездерінде басым түрде жіті деструктивті панкретиттің көрнісі 
анықталды.  Анықталған өзгерістер бөлекше аралық дəнекер ұлпаның лейкоцитарлық 
инфильтрациясымен, паренхиманың дистрофиялық, некробиоздық жəне некроздық 
өзгерістердің дамуымен сипатталды.                                    

Лимфалық түйіндердің де жиі зақымдалғаны анықталды. Əсіресе өзгерістер көкірек 
жəне құрсақ қуыстарында орналасқан лимфалық түйіндерде байқалды. Олар 
фолликулярлық гиперплазиямен, некроз ошақтарымен жəне пиогранулемалық 
патологиялық өзгерістермен сипатталды. 

Гистологиялық зерттеу нəтижесі бойынша анықталған гранулемалардың құрылымы 
барлық мүшелер түрлерінде бір типті болып келді. Олар басым түрде аралас.  

Алынған нəтижелерді талдау. Мысықтардың инфекциялық перитонитін ерте балау 
көп қиындықтарды тудырады. Себебі, аурудың бастапқы кезінде байқалатын 
симптомдары басқа аурулар түріне өте ұқсас болып келеді. Олар, тəбеттің төмендеуі, 
салмағының азаюы, апатия, депрессия сияқты көрністермен сипатталады. Аурудың ары 
қарай дамуына байланысты, осы ауруға тəн клиникалық өзгерістер: асцит, плеврит, 
перикардит, тыныс алуының қиындауы, құсу, ішінің өтуі, сарғаю жəне несебінің қараюы 
байқала бастайды.  

Мысықтардың инфекциялық перитонитін балау өте күрделі. Балауды бұл ауруға 
нақты қою үшін жəне басқа ұқсас аурулардан ажырату үшін сойып зерттеудің маңызы зор. 

Сойып зерттеу барысында, осы ауру түріне тəн макроскопиялық өзгерістер ретінде, 
құрсақ  қуысында фибринді экссудаттың мол жиналуы, тері асты шелінің, сірлі жəне 
кілегейлі қабықтардың сарғаюы, ішкі мүшелер жəне құрсақ қуысы қабырғасының сірлі 
қабықтары бетінде ақшыл сұр түсті шөгінділердің пайда болуын, қарын, ішек, шажырқай, 
қуық сірлі қабық беттерінде ақшыл сарғыш түсті гранулемалардың түзілуін ескерген жөн. 

Микроскопиялық зерттеу барысында, біз барлық сойып зерттелген мысықтардың 
ішкі мүшелерінде анықталған гистологиялық өзгерістер бір типті болып көрінетінін 
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анықтадық, бірақ анықталған патологиялық процесстер түрлерінің көріну дəрежесінің 
интенсивтігі əрқалай болатынымен ерекшеленді. 

Қорытынды. Инфекциялық перитонитпен ауырған мысықтардың ішкі мүшелерінде, 
осы ауру түріне тəн бір типті патоморфологиялық өзгерістер болатыны жəне бұл ауру 
түрімен ауырған мысық өлекселерін балауда сойып зерттеудің маңызы бар екені 
анықталды. Аурудың негізгі макроскопиялық өзгерістері болып: құрсақ қуысында көп 
мөлшерде асциттік сұйықтың жиналуы, терінің жəне кілегейлі қабықтардың сарғаюы, 
сірлі қабық бетіне фибринді экссудаттың шөгуі жəне некроз ошақтарының түзілуі 
байқалды. Микроскопиялық өзгерістер мүшелер қабығы бетінде фибринді торшалы 
экссудаттың шөгуімен, мүшелер сірлі қабығы бетінде пиогенді гранулемалардың 
орналасуы, көкбауыр қабығы мезетелий торшаларының гиперплазиясы жəне ұйқы безінің 
қабынуы жəне некроздың дамуымен сипатталды. Сонымен қатар, паренхималық 
мүшелердің терең дистрофиялық жəне некробиоздық өзгерістерге ұшырайтыны 
анықталды. 
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А.Ж. Байкутова, А.З. Мауланов, Ж.Ж. Кенжебекова  
 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА КОШЕК 
 

При морфологическом изучении внутренних органов 8 павших больных кошек 
инфекционным перитонитом выявлены экссудативно-фибринозный перитонит, плеврит, 
васкулит, пролиферация мезотелиальных и скопление нейтрофильных клеток. На 
серозных оболочках внутренних органов отложение фибринозно-клеточного экссудата и 
пиогенного гранулематозного воспаления. В поджелудочной железе выявлен 
деструктивный панкреатит. 

 
A.J. Baikutova, A.Z.  Мaulanov, J.J. Kenjebekova   

 
THE РАTOMORPOLOGICAL INFECTIOUS PERITONITS IN CATS 

 
The morphological study of the internal organs of patients who died eight eats infectious 

peritonitis revealed exudative fibrinous peritonitis, vasculitis, mesothelial cell proliferation and 
accumulation of polymorphonuclear cells. On the serous membranes of internal organs 
deposition fibrinopurulent cellular exudate and pyogenic granulomatous inflammation. In the 
pancreas revealed destructive pancreatitis.  
 
 
 


