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Анотація. Представлені результати вивчення мікроскопічних змін у нирках
котів, що загинули від підгострої форми інфекційного перитоніту. За проведення
патологоанатомічного розтину в 19 котів нами була встановлена змішана форма
інфекційного перитоніту (73,1 % випадків), а в 7 котів – суха форма хвороби (26,9 %
випадків). Під час проведення гістологічних досліджень нирок нами було встановлено,
що мікроскопічні зміни в них в усіх котів як за сухої, так і за змішаної форми інфекційного
перитоніту були подібними, проте вони залежали від тривалості прижиттєвого
перебігу хвороби. За підгострої форми інфекційного перитоніту в ниркових тільцях
спочатку відбувається некроз і руйнування подоцитів та частини капілярів клубочка,
потім – атрофія і некроз ниркових тілець. У канальцях реєструють зернисту й гідропічну
дистрофії клітин епітелію та руйнування частини дистрофічно змінених клітин.
Строма між канальцями набрякла, особливо навколо артерій. В частині випадків також
реєструється виразний набряк адвентиції цих кровоносних судин. У венах виявлялась
зерниста й гідропічна дистрофія клітин їх медії та андвентиції, а в поодиноких венах
– руйнування й некроз клітин усіх шарів їх стінки. В частині вен утворювались змішані,
зазвичай обтураційні тромби. Поблизу таких кровоносних судин нерідко локалізувались
вогнища лімфоїдоцитарної інфільтрації строми та спостерігався некроз капілярних
сплетінь ниркових тілець. Надалі в стромі кіркової речовини між нирковими тільцями
та звивистими канальцями починала розростатись волокниста сполучна тканина. У
цей період реєструвалась повна чи майже повна дезорганізація звивистих канальців,
між клітинами яких виявлялись поодинокі макрофаги.
Ключові слова: коти, інфекційний перитоніт, суха форма, змішана форма,
нирки, мікроскопічні зміни
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Актуальність
Інфекційні хвороби в котів реєструються в усьому світі. Особливою
проблемою є вірусні інфекції, загибель тварин від яких залишається
досить значною (Lisova et al., 2012).
Поширенню вірусів серед різних
популяцій котів сприяють скупчене
утримання тварин, численні контакти
між котами, особливо на виставках,
схильність котів до бродяжництва,
недотримання гігієнічних нормативів
утримування, а також різні стресові
фактори (тривале транспортування,
відвідування ветлікарні, неправильне
харчування, переохолодження тощо)
(Jashchuk, 2014)). Найбільш поширеними вірусними захворюваннями
котів, як і інших котячих, є інфекційний перитоніт, панлейкопенія та
інфекційний ринотрахеїт (Zavoloka,
2013). У виникненні інфекційного
перитоніту важливе значення мають
породна схильність і імунний статус
тварин (Derec and Berny, 2014).

Аналіз останніх досліджень
та публікацій
Збудник інфекційного перитоніту
вражає органи черевної порожнини. Також можуть уражатися органи
грудної порожнини, очі, центральна
нервова система (Hartmann, 2005).
За патологоанатомічного розтину
за вологої форми хвороби найбільш
характерною ознакою є наявність в
черевній порожнині великої кількості
жовтої чи брудно-сірої рідини, іноді з
пластівцями фібрину. В плевральній
порожнині може бути ідентична рідина. На поверхні серозних оболонок
знаходять сірувато-білі відкладання
фібрину. На розрізі внутрішніх органів виявляють гранульоматозні зміни
14

у вигляді вогнищ білого кольору. За
сухої форми хвороби рідина в черевній порожнині відсутня, або ж її кількість вкрай незначна. У внутрішніх
органах також знаходять гранульоматозні зміни (Reshetnicova, 2017).
Мікроскопічно за інфекційного перитоніту описано гранульоматозне
запалення і васкуліт у різних органах
(Derec and Berny, 2014). Проте в доступній літературі відсутні дані щодо
особливостей мікроскопічних змін у
котів за інфекційного перитоніту, в
тому числі й у нирках.
Мета дослідження. Проведені
дослідження ставили за мету детально вивчити мікроскопічні зміни в нирках котів, що загинули від інфекційного перитоніту.

Матеріали і методи
дослідження
Робота виконувалась впродовж
2017–-2019 рр. на базі кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин
ім. акад. В. Г. Касьяненка факультету
ветеринарної медицини НУБіП України. Патологоанатомічний розтин 26
трупів котів різних порід і віку, які
загинули від інфекційного перитоніту,
проводили методом часткової евісцерації (Zon et al., 2009). Під час проведення патологоанатомічного розтину
для гістологічних досліджень відбирали шматочки нирок.
Відібрані шматочки фіксували в
10 % нейтральному (рН 7,2) водному
розчині формаліну, зневоднювали в
етанолах зростаючої концентрації (60°,
70, 80, 96 і 100°) і через хлороформ
заливали в парафін. Зрізи товщиною
7–10 мкм одержували за допомогою
санного мікроскопу. Одержані зрізи
зафарбовували гематоксиліном Караці
та еозином. Гідропічну дистрофію від
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жирової диференціювали зафарбовуванням заморожених зрізів Суданом
ІІІ (Goralskij et al., 2011). Одержані
гістопрепарати вивчали під мікроскопом MC 100LED (виробництво фірми
«Micros», Австрія) і фотографували
фотоапаратом Canon DS12671 через
фотонасадку NDPL-2(2x).

Результати дослідження
та їх обговорення
Під час проведення патологоанатомічного розтину в 19 котів нами
була встановлена змішана форма інфекційного перитоніту (73,1%), а в 7
котів – суха форма хвороби (26,9%).
За проведення гістологічних досліджень нирок нами було встановлено, що мікроскопічні зміни в них в
усіх котів як за сухої, так і за змішаної форми інфекційного перитоніту
були подібними, проте вони залежали
від тривалості прижиттєвого перебігу хвороби. У котів, які загинули на
другому-третьому тижні хвороби, на
ділянках нирок, де мароскопічно помітні фібринозні накладання були відсутні, мікроскопічно капсула нирок
була не змінена. У кірковій речовині
виявлялись звивисті канальці з дистрофічно зміненим епітелієм. Частина
канальців нерівномірно розширювалась та/або руйнувалась з утворенням
порожнин відносно великих розмірів.
У просвіті таких порожнин знаходилась рідина з високим вмістом білків,
які зафарбовувались еозином.
На ділянках, де макроскопічно на
поверхні нирок виявлялись фібринозні накладання, за проведення гістологічних досліджень серозна оболонка
не диференціювалась. У верхній частині кіркової речовини було виявлено невпорядковані скупчення клітин,
серед яких виявлялись крововиливи.
Vol. 10, № 2, 2019

За великих збільшень мікроскопу було видно, що невпорядковане
скупчення клітин на поверхні органу
являло собою скупчення дистрофічно змінених епітеліоцитів повністю
дезорганізованих звивистих канальців. Епітеліальні клітини при цьому
втрачали свою характерну кубічну
форму. Їх клітинна оболонка потовщувалась і набувала виразно оксифільних властивостей, а в цитоплазмі
реєструвались мікроскопічні ознаки
зернистої дистрофії. Частина дистрофічно змінених клітин руйнувалась.
Між такими епітеліоцитами виявлялась велика кількість гіпохромних
еритроцитів, нерідко склеєних між
собою (сладж-феномен). Частина
еритроцитів також руйнувалась.
У ниркових тільцях спочатку реєструвались некроз і руйнування подоцитів (рис. 1). Такі зміни свідчили
про значне порушення фільтраційного бар’єру нирок, що, в свою чергу, призводить до порушення процесів фільтрації в нирковому тільці
(Hartmann, 2005). Внаслідок цього в
подальшому в просвіті капсули ниркового тільця накопичувались рідина
та некротичні маси.
В частині ниркових тілець виявлялось проникнення епітелію звивистих
канальців у порожнину капсули ниркового тільця (рис. 1). На нашу думку,
такі зміни могли бути спричинені дією
двох факторів: збільшенням об’єму
дистрофічно змінених епітеліоцитів
звивистих канальців та/або підвищенням тиску в просвіті цих канальців.
У звивистих канальцях на початкових стадіях інфекційного перитоніту нами також було встановлено
наявність виразних мікроскопічних
змін. Водночас зміни в проксимальних і дистальних звивистих канальцях були дещо різними.
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Рис. 1. Кіркова речовина нирки кота, що загинув від інфекційного
перитоніту: 1 – руйнування подоцитів; 2 – некроз і руйнування капілярів
ниркового тільця; 3 – проникнення епітелію проксимального звивистого
канальця в порожнину капсули ниркового тільця. Гематоксилін Караці
та еозин, х 600
У проксимальних звивистих канальцях реєструвались виразний субепітеліальний набряк, зерниста дистрофія епітеліальних клітин, які при
цьому нерідко ставали сплощеними,
а також руйнування частини дистрофічно змінених епітеліоцитів.
У дистальних звивистих канальцях субепітеліальний набряк виявлявся не завжди, в просвіті знаходились частково зруйновані клітини та
білкова речовина, яка досить інтенсивно зафарбовувалась еозином.
Епітелільні клітини були виразно
збільшені за рахунок наявності в їх цитоплазмі великої кількості заповнених
рідиною вакуолей (гідропічна дистрофія). Частина канальців з дистрофічно
зміненим епітелієм руйнувалась.
Строма між канальцями була набрякла. Особливо виразним був набряк навколо артерій. В частині ви16

падків також реєструвався виразний
набряк адвентиції цих кровоносних
судин. У венах виявлялась зерниста й
гідропічна дистрофія клітин їх медії
та андвентиції, а в поодиноких венах
– руйнування й некроз клітин усіх
шарів їх стінки. В частині вен утворювались змішані, зазвичай обтураційні
тромби. Поблизу таких кровоносних
судин нерідко локалізувались вогнища
лімфоїдоцитарної інфільтрації строми
та спостерігався некроз капілярних
сплетінь ниркових тілець (рис. 2).
Надалі у стромі кіркової речовини
між нирковими тільцями та звивистими канальцями починала розростатись волокниста сполучна тканина.
Це призводило до формування в кірковій речовині нирок досить значних
тяжів, побудованих по типу щільної
волокнистої сполучної тканини. Серед сполучнотканинних тяжів вияв-
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Рис. 2. Кіркова речовина нирки кота, що загинув від інфекційного
перитоніту: 1 – змішаний обтураційний тромб у просвіті розширеної вени;
2 – інтерстиційний лімфоїдоцитарний нефрит; 3 – некроз капілярів
ниркового тільця. Гематоксилін Караці та еозин, х 100
лялись поодинокі атрофовані ниркові
тільця з повністю чи частково некротизованими їх капілярами та осередки лімфоїдоцитарної інфільтрації.
У цей період реєструвалась повна
чи майже повна дезорганізація звивистих канальців, між клітинами яких
виявлялись поодинокі макрофаги.
У мозковій речовині виявлялась
зерниста і гідропічна дистрофії епітелію прямих канальців та руйнування
частини дистрофічно змінених епітеліоцитів. Строма кіркової речовини
нирок була набрякла.

У ниркових канальцях реєструють зернисту й гідропічну дистрофії епітелію та руйнування частини
дистрофічно змінених епітеліальних
клітин.
У стромі виявляють набряк, дистрофічні зміни клітин стінок кровоносних судин, тромбоз частини вен і вогнищевий лімфоїдоцитарний нефрит.
Наступними етапами дослідження доцільним є детальне вивчення
мікроскопічних змін в інших органах
котів за інфекційного перитоніту.
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Summary. The results of the study of microscopic changes in kidneys of cats, died from subacute
formof infec ous peritoni sare presented. At the dissec on in 19 cats we diagnosed mixed form of infec ous peritoni s (73,1 % cases), and in 7 cats – dry mixed form of infec ous peritoni s (26,9 % cases).
At the histological examina on we found, that microscopic changes in in kidneys of all cats atmixed and
dryformof infec ous peritoni s was similar, but that changes depended from the at life illness dura on.
At the subacute formof infec ous peritoni s in renal corpuscles ini ally registered necrosis and destroying of podocytes and the part of blood capillaries of glomeruli, and later – the atrophy and fully necrosis
of renal corpuscles. In renal tubules registered grain and vacuole dystrophy of their epithelial cells, and
destroying of part of such cells. The stroma of kidneys was edematous, especially around arteries. In
some arteries we observed pronounced edema of adven a. In veins registered grain and vacuole dystrophy of cells of adven a and media, and in some veins – necrosis and destroying of cells of all layers of
wall. In the part of veins formed mixed, mainly obtura ve thrombi. Near such veins o en localized focuses of lymphoid infiltra on of stroma and was seen the necrosis of renal corpuscles. At later in the cortex
stroma was grown fibrous connec ve ssue. At this period registered full disorganiza on of convoluted
tubules. Among epithelial cells of this tubules localized macrophages.
Keywords: cats, infec ous peritoni s, dry form, mixed form, myocardial form, mixedform, kidneys,
microscopicchanges
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