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Ветеринариялық рентгенология: Оқулық 

Ж.І.Қазиев. – Алматы, 2016- 235 бет 

 

Рентген сәулесі –жануарларда кездесетін аурулардың алдын алуда және 

дәл анықтап диагноз қоюда кеңінен қолданылып, рентгенология пәні 

ветеринариялық университеттер мен факультеттерде арнайы бағдарламамен 

студенттерге оқытылады. 

  «Ветеринариялық рентгенология» – ветеринария мамандығы бойынша 

жоғары оқу орындарының қазақ бөлімдері студенттеріне арналған оқулық. 

Сонымен бірге оны ветеринариялық мамандар тәжірибеде пайдалануына 

болады.  

Оқулық жалпы және арнайы бөлімдерден тұрады. Жалпы бөлімінде 

рентген сәулесінің физикалық қасиеттері, рентген техникасы, рентген 

сәулесінің көмегімен жүргізілетін тәсілдер мен рентгенконтрасты заттарды 

қолданып, жануарларды зерттеу жолдары жазылған. 

 Арнайы бөлімінде рентген сәулесінің көмегімен әртүрлі жүйелер мен 

мүшелердің ауруларын, оның ішінде тірек-қимыл, тіс-жақ сүйегі, жүрек-

қантамыр, тыныс алу мен азық қорыту, несеп шығару жүйелерінің ауруларын 

анықтаудың әдіс-тәсілдері, сонымен қатар жануарлар арасында кездесетін 

аномальді ауруларды зерттеу туралы баяндалған.  

 

Қазақ ұлттық аграрлық  университетінің Ғылыми кеңесінің 

шешімімен ветеринариялық медицина мамандықтарының студенттеріне 

арналған оқулық ретінде ұсынылады. 

 

 

 

 

Пікір бергендер: 

Б.Д.Айтжанов - ветеринария ғылымының докторы, профессор 

К.Ж.Кушалиев - ветеринария ғылымының докторы, профессор 
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МАЗМҰНЫ 

 АЛҒЫ СӨЗ  

 КІРІСПЕ  

 Ветеринариялық рентгенологияның тарихы  

I БӨЛІМ 

ЖАЛПЫ РЕНТГЕНОЛОГИЯ 

 

1.1 Ветеринариялық рентген кабинетіне қойылатын талаптар. 

Рентген сәулесінің табиғаты және одан қорғану жолдары 

 

1.2 Рентгендік көріністің негізгі сипаттары және оған әсер беретіні  

геометриялық факторлар. 

 

1.3 Рентгенконтрасты заттардың жіктелуі. Табиғи және жасанды 

контрастылық. 

 

1.4 Рентгенологиялық зерттеудің негізгі тәсілдері.  

1.5 Сандық рентгенология.  

II БӨЛІМ 

АРНАЙЫ РЕНТГЕНОЛОГИЯ 

 

2.1 Сүйек–буын жүйесін рентгенографиялық тәсілімен зерттеу 

әдістемесі. 

 

2.2 Бас сүйектерінің рентген суретіндегі  көрінісі.  

2.3 Сүйектердің жарақаттан зақымдануының рентгендік 

диагностикасы. 

 

2.4 Сүйек  құрылымының  өзгеруінен пайда болатын аурулар.  

2.5 Буын аурулары.   

2.6 Туабіткен сүйектің аномальді ауруларының рентгендік 

көріністері 

 

2.7 Омыртқа ауруларының рентгендік диагностикасы   

2.8 Жануарлардың жасына байланысты сүйек-буын жүйе 

өзгерістерінің рентгенсуреттегі ерекшеліктері. 

 

2.9 Көкірек қуысы мүшелерін зерттеу тәсілдері және 

рентгенограммадағы қалыпты көрінісі  

 

2.10 Көкірек қуысы мүше ауруларының рентгендік диагностикасы  

2.11 

 

Жүрек-қантамырлар жүйе аурулары. Көкірекаралық қуыс  

(средостение) мүшелерінің рентгенанатомиясы. 

 

2.12 Азық қорыту жүйесі ауруларының рентгендік диагностикасы.  

2.13 Бауыр мен өт жолдары ауруларының рентгендік 

диагностикасы. 

 

2.14 Несеп  шығару жүйесі  ауруларының  рентгендік 

диагностикасы. 

 

   



АЛҒЫ СӨЗ 

Рентгенология – ерекше ғылым саласы. Рентген сәулесінің ашылуы – 

ғылым мен техниканың түрлі салаларының дамуына орасан зор үлес қосқан 

жаңалықтардың бірі болды. Бұл ғылым саласы немістің ұлы ғалымы, физика 

маманы Вильгельм Конрад Рентгеннің атымен аталды.  

Түрлі дерттерге диагноз қоюда, жаңа техникалар мен әдістерді: 

электрорентгенография, компьютерлік томография, ультрадыбысты 

диагностика, радионуклеидті және т.б. зерттеу жолдарын қолдана отырып, 

қазіргі заман талабына сай, алға қойған мақсатын жүзеге асыратын, өз ісіне 

берілген мамандарды дайындап оқытудың маңызы зор. Қазіргі уақытта 

осындай көптеген диагностикалық тәсілдердің ішінен ең бастысы 

рентгенологиялық тәсіл болып, оның үлесіне алғашқы жедел нақтылы 

диагноз қоюдың 60 – 85 пайызы тиесілі болып отыр. Оның бір артықшылығы 

– көзге көрінетін жарықты өткізбейтін денелер мен заттардан өтуі. Бұл тәсіл 

рентген сәулесін зерттелетін нысан арқылы өткізіп, одан алынған мәліметті 

компьютер мониторында немесе рентгенограммада көрсетуге негізделген.  

Рентгенография әдісінің ғылым ретіндегі тағы бір ерекшелігі – оның 

осы салада тек рентген сәулесінің қолданылуы. Көптеген клиникалық пәндер 

өзінің бір ғана мүше ағзаларына (офтальмология, гинекология, урология 

т.с.с.), зерттелінетін ауруларға (жұқпалы аурулар, паразитология т.с.с.), 

зерттелетін жануарлардың жасына (гериатрия) және түрлеріне  (кинология, 

орнитология т.с.с.) қарай бөлінеді. Бұл тұрғыда, рентгенология хирургия 

саласына жақын келеді. Хирургияның өзіне тән негізгі әдісі– зерттеліп 

(емделіп) жатқан ағзаға, мүшеге тікелей ота жасау арқылы болса, 

рентгенология тәсілінде тек рентген сәулесін қолдану болады. 

Рентгенология ғылымының тағы бір артықшылығы – оның әмбебап 

тәсіл болуы. Бұл барлық клиникалық пәндерге тән және ортақ әдіс. Рентген 

сәулесі жануарлар ауруларының алдын алуда және дәл анықтап балауда 

кеңінен қолданылады. 

Қазақ тілінде жарық көріп отырған бұл оқулық туралы ой-пікірлеріңіз 

бен талап-тілектеріңіз болса, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 

клиникалық ветеринариялық медицина кафедрасына қарасты 

ветеринариялық рентген бөлмесі меңгерушісінің атына жіберулеріңізді  

сұраймын. 

Ж.І.Қазиев 



КІРІСПЕ 

Соңғы жылдары компьютерлік технологияның дамуына байланысты 

классикалық рентгенология базасында жаңа клиникалық жүйе – сәулелік 

диагностика пайда болды. Ол өзіне сандық рентгенологияны, компьютерлік 

және магниттік-резонанстық томографияны, ультрадыбыстық және 

радионуклидтік зерттеулерді біріктіреді. Сәулелік диагностика әдісінде жаңа 

техникалық жетістіктердің пайда болуымен осы саладағы мамандардың өзін-

өзі үздіксіз жетілдіруі, өз кезеңінде ауру жануарларға дұрыс диагноз қоюда 

жаңа мәлімет береді. 

Тәжірибелі ветеринариялық дәрігер-рентгенолог рентгенограммадағы 

патологиялық өзгерістердің белгілерін бірден табады. Бұл оның сүйектер мен 

буындардың, басқа да мүшелердің қалыпты нұсқалары рентгенограммасын 

көп талдағанымен түсіндіріледі. Осындай нұсқалардың көмегімен 

рентгенологтың ойында сау мүшелердің рентгендік көрінісінің қалыпты 

моделінің қорытынды суреті болады. Кезекті рентгенограмманы қарап 

отырып, дәрігер-рентгенолог оны қалыпты жағдайдағы орташа нұсқамен 

салыстырады да, оның ауытқып кеткенін бірден байқайды. Рентгенологтың 

есінде патологиялық өзгерістердің көптеген түрлері сақталады. Егер оның 

көз алдына бұрын көрмеген аурудың көрінісі кездесе қалса, бәрібір 

патологиялық өзгерістерді бірден ажыратып бере алады, бірақ, ол оның өрбу 

табиғатын таба бермеуі мүмкін. 

Ал қаңқалар мен ағзалардың рентгенограммадағы көрінісін енді ғана 

көріп жүрген жас мамандардың не істеуі керек? 

Біріншіден, оған сау жануарлардың сүйектерін, буындары мен ішкі 

мүше рентгенограммасын көріп, зерттеп, біртіндеп тәжірибе жинау керек. 

Екіншіден, білмегендіктен немесе зейін салмағандықтан  

рентгенограммадағы өзгерістерді өткізіп алмас үшін, оны–жоспар бойынша 

оқып талдай білу керек. Аздаған күдік болса, ол бірден мұрағаттан немесе 

рентгеноанатомиялық атластан қалыпты жағдайдағы мүшелердің 

рентгенограммасын тауып алып, оны зерттелініп жатқан көріністермен 

салыстыруы керек. Сүйек пен буынның рентгенограммаларын талдау 

жоспарының қиындығы жоқ. Алдымен, суреттерде бейнеленген сүйектің 

күйін, қалпын, кеңдігін бағалап, одан кейін сүйектің өне бойының, тығыз 

(картикальді) қабаттың сыртқы және ішкі жиегін, сүйек құрылымын зерттеу 

қажет. Егер рентгенограмма жануарлардың төлдеріне жасалған болса, онда 

оның өсу аймағы мен сүйектенуінің (пайда болуы мерзімі, сүйектенудің 

симметриялылығы, синостоздың пайда болу мерзімі) арнайы күйін 

анықтайды. Сүйектің буын жақ шеттерін зерттегенде, олардың өзара ара-

қатынасына, буынның рентгендік саңылауының қалпына, кеңдігіне және 

сүйекті қоршап тұрған жұмсақ ұлпаның көлемі мен құрылымына назар 

аударады. 

 



ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ РЕНТГЕНОЛОГИЯНЫҢ ТАРИХЫ 

 

Вильгельм Конрад Рентгеннің 

атақты Х-сәулесін ашқанына жүз 

жиырма жылдан асты. Содан бері 

рентгенология өзінің заңдылықтарымен, 

зерттеу тәсілдерімен жеке ғылымға 

айналды. Көптеген дәрігерлер оны 

өзінің мамандығы ретінде таныды. 

Бұрын жай көзге көрінбейтін адам мен 

жануардың дене мүшелеріндегі 

өзгерістерді енді рентген сәулесінің 

көмегімен көруге болатын болды. Жыл 

сайын дамып, жаңа әдістермен 

жетілдіріліп келе жатқан рентгенология 

тәсілісіз ветеринария ғылымын көзге 

елестету мүмкін емес. 

Жаңадан электронды-оптикалық 

өзгерткіш, рентгенконтрасты заттар 

арқылы зерттеу, сандық рентгенология 

енгізілді. Сәулемен зерттеу тәсілінің 

даму шыңы – компьютерлік 

томографияның енгізілуі болды. 

Жаңадан енгізілген рентгенхирургия тәсілдері диагностикамен қоса емдеу 

жолдарын да дамытты, тарылған қантамырларын кеңейту, дәрілік заттарды 

ауырған мүшеге дәл жеткізу, қатерлі ісік ауруларын жою және тағы басқалар. 

Вильгельм Конрад Рентген – 1845 жылдың 27 наурызында Линнепе 

қаласында (қазір ол Геманиядағы Ремшайд қаласы), фабрикант Фридрих 

Конрад Рентгенмен Шарлотта Констанцаның жанұясында дүниеге келген. 

Болашақ ғалым дүниеге келген үй бүгінгі күнге дейін сақталып,Рентген 

мұражайы болып аталады. 

Вюрсбург университетінің профессоры Вильгельм Конрад Рентген 

1895 жылдың 8-қарашасында Крукс-Гитторф түтікшесі арқылы жоғары 

кернеулі электр тоғын өткізіп тәжірибе жасау барысында белгісіз бір сәулені 

байқайды. Зейін қойып зерттей бастағанда, Рентген сәуленің 

люминесценттеуші затпен қапталған қағаздан шығып тұрғанын байқайды. 

Түтікшені өшіргенде жарық сәулесі де өшеді. Қайтадан қосқанда, жарық 

қайтадан пайда болды. Рентген сәуленің тек қағаздан ғана емес, басқа да 

заттарданөте алатынын түсінеді. Мұндай құбылысқа түсініктеме таба 

алмаған физик сәулелерді – Х сәулелері деп атайды.  

В.К.Рентген жеті апта бойы осы белгісіз сәулені үздіксіз зерттеп, тек 

1895 жылдың 28 желтоқсанында Вюрсбург университетінің хабаршысында 

ең алғаш белгісіз жаңа сәуле туралы мақала жазды. Содан бері бұл күн 

рентген сәулесінің ашылған күні болып есептеледі. 1896 жылдың 23 

қаңтарында В.К.Рентген университеттің физикалық-дәрігерлік қоғамында өзі 
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ашқан белгісіз жаңа сәуле жайында «Сәуленің жаңа түрі»атты баяндама 

жасайды. Осы баяндамадан кейін анатомия маманы Келликердің ұсынысы 

бойынша бұл сәуле ғалымның құрметіне «Рентген сәулесі» деп аталды. 

В.К.Рентген жұбайы Бертаның қолын 1895 ж. 

22 желтоқсанында жаңа сәуле арқылы суретке 

түсіріп алады. 15 минуттық экспозициядан кейін 

алғашқы рентгенограмма пайда болады, онда анық 

білезік сүйектері мен екі сақина байқалады. Кейбір 

әдебиет деректері бойынша, өз саусақ сүйектерінің 

суретін көрген Берта есінен танып қалған көрінеді.  

 

Бертаның саусақ сүйектерінің рентгендік 

суреті. Әлемдегі ең бірінші рентгенограмма болып 

саналады.  

 

1896 жылдың наурыз және 1897 жылдың 

мамыр айларында Рентген Х-сәулесі туралы екі 

мақала жазады, сөйтіп ол үш мақалада өзі ашқан сәулесінің негізгі 

қасиеттерін толығымен жазып қорытындылайды. 

В.Рентгенге дейін де көп 

ғалымдар сәулелермен жұмыс 

істеген, экранның жарығы және 

пластинканың қара жолақтарын 

(мысалы, Баку училищесінің 

физика мұғалімдері 

Е.С.Каменский, Прага ғалымы 

И.П.Пулюй) байқаған. 

 

В.К.Рентген тәжірибе жүргізген 

зертхана 

 

Көптеген жаңалықтар XIX 

ғасырдың екінші жартысында 

ашылды. Алғашында А.С.Попов 

радио құрастырды, Европа 

қалаларының көшелерінде алғашқы автокөліктер пайда болды, ал 

желтоқсанда Парижде ағайынды Люмьерлер кинематографияны экранға 

шығарды. Рентгеннің ашқан жаңалықтары адамдарға атомға жол көрсетті. 

В.К.Рентген әйгілі ғалым болғанымен, бас пайдасын ойламаған. Ол 

көптеген қоғамдардың мүшесі болып тағайындалды, медальдармен 

марапатталды, бірақ өзі барып, ұсынылған сыйлықтарды алған емес. 

В.К.Рентген 1901 ж. Стокгольмде физика саласында Нобель сыйлығының 

алғашқы иегері болды. Қаржылай алынған 50000 крон сыйлығын Рентген 

Вюрсбург университетіне аударды. Баварияның принці Рентгенді корольдік 

орденмен марапаттады, оған дворяндық атақ берді. Рентген марапатты алды, 
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бірақ дворяндық атақтан бас тартты, ол өзі ашқан жаңалықтан қаржылы 

пайда түсірген жоқ. В.К.Рентгенге белгілі неміс компаниясының елшісі Леви 

оның ғылыми жаңалығын патенттеуге контрактіге тұруға келген, алайда ол 

өзінің ғылыми жаңалығын адамзатқа қажет екендігін, оған басқалардың 

патенттері, лицензиясы, контрактылары кедергі жасамауы керектігін 

білдірген. 

Вильгельм Рентгенге алғашқы ескерткіштердің бірі 1920 жылы 29 

қаңтарда Санкт-Петербург қаласында ашылған.  

Бастапқы кезде цементтен жасалған мүсін 

қайтадан қоладан құйылып, 1928 жылы 17 

ақпанда орталық рентген–радиологиялық 

ғылыми-зерттеу институтының алаңында 

ашылды. Қазіргі кезде бұл институт И.П.Павлов 

атындағы Санкт-Петербургтың мемлекеттік 

медицина университетінің рентгенология 

кафедрасы болып табылады. 

 

Санкт-Петербург қаласындағы В.К.Рентгеннің 

ескерткіші.  

 

В.К.Рентген 1923 жылдың 10 ақпанында, 78 жасында Мюнхенде 

қайтыс болды. Ол жұбайы мен әке-шешесінің Гиссендегі зиратында 

жерленді. 

 

Рентген сәулесі ашылған күннен бастап әлемнің оқымыстылары оны 

өздерінің тәжірибесінде қолдана бастады. Бұл жаңалыққа патенттің болмауы, 

рентген сәулесінің көмегімен жүргізілетін ғылыми жұмыстардың тез дамып, 

өркендеуіне септігін тигізді. Солардың бірі, орыс рентгенологиясының 

негізін қалаған шыны зауытының шебері  А.С.Попов, 1896 жылы қаңтарда 

орыстың рентген түтікшесін және алғашқы рет өз қолымен рентген аспабын 

іске қосты. 

Рентген сәулесіне медицина дәрігерлерімен бірге ветеринария 

мамандары да қызығып, көңіл бөле бастады.  

С.С.Лисовский 1896 жылы рентген сәулесін итті зерттеу кезінде 

қолданып, оның ішкі ағзаларын көреді, ал М.М.Мальцев 1899 жылы рентген 

сәулесімен ішкі ағзаларды зерттеуге ғана қолданып қоймай, сонымен бірге 

иттің басын, мойынын, аяғын, жылқының бақайы мен жілігін және сиырдың 

жілігін суретке түсірген.  

Харьков ветеринариялық институтының физиология зертханасында 

1912 жылы рентген аспабы жинақталып, оны сүйек сынығын, буынның 

шығып кетуін, бөгде заттардың бар-жоғын және ұсақ малдардың ішіндегі 

төлін анықтауға пайдаланды.  

Ветеринариялық рентгенологияның негізін қалағандар – Г.В.Домрачев 

пен А.И.Вишняков. Г.В.Домрачев – Қазан, ал А.И.Вишняков – Санкт-

Петербург ветеринариялық институттарында 1923 жылдан бастап рентгендік 
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зерттеулерді жоспарлы, тиянақты түрде пайдаланып, ғылыми жұмыстар 

жүргізді. Рентген құрылғысы 1924 жылы Мәскеуде, 1927 жылы Санкт-

Петербургте және Киевте шығарыла бастады. 

Санкт-Петербург, Харьков, Қазан ветеринариялық институттарында 

1932 жылы рентген бөлімшелері мен кабинеттері жасақталды, содан соң 

Алматы, Чкалов, Ереван, Киров, Ставрополь сияқты қалалардағы 

институттар мен факультеттерде ашылды. Осы кезеңнен бастап Қазақстанда 

да ветеринариялық рентгенология дамып, шаруашылықта кеңінен қолданыла 

бастады.  

Қазан мен Санкт-Петербург – ветеринариялық институттары  

рентгенологияның орталығына айналды. Қазан қаласындағы 

Г.В.Домрачевтың мектебі негізінен үй жануарларының ішкі ағзаларының 

ауруларын рентген сәулесін пайдалану арқылы анықтаумен айналысса, 

Санкт-Петербургтік А.И.Вишняков мектебі сүйек-буын ауруларын 

зерттеумен  шұғылданды.  

А.И.Вишняковтың 1931 жылы «Рентгенология негіздері» кітабы 

баспадан шықты. Профессор А.В.Синевтің «Үй жануарларының ішкі 

мүшелерінің клиникалық диагностикасы» кітабының оныншы бөлімі «Мал 

ауруларын рентген сәулесімен анықтау» және А.Ю.Тарасевичтің «Ауыл 

шаруашылық малдарының ақсауы» кітабының екінші «Тұяқ ауруларын 

рентген сәулесімен анықтау» бөлімі А.И.Вишняковтың басшылығымен 

жазылды.  

А.И.Вишняков 1940 жылы «Ветеринарная рентгенология» оқулығын 

арнайы жазып шығарды. Бұл оқулықта алғашқы рет рентген физикасы, 

рентген техникасы және бірнеше аурулардың жүйеленген рентгендік 

белгілерін қомақты етіп жазумен бірге, рентген сәулесі арқылы ауруларды 

емдеу жолдары да берілді. Ауруды зерттеуде рентген сәулесін кеңінен 

қолданған ғалымдардың бірі – А.А.Веллер болды.  

Г.Г.Воккен – өсіп келе жатқан жас малдың  салыстырмалы рентген 

анатомиясының негізін салушы. Ол және оның шәкірттері рентгендік 

остеология, антропология және ангиология саласында қолдану жөнінде 

бірнеше мақалалар жазып рентгенология ғылымының дамуына үлес қосты.  

Кеңес одағы мен Қазақстанның көптеген ғалымдары ветеринариялық 

рентгенология ғылымына үлкен үлес қосты. Оның ішінде мал және құстың 

минералдық зат алмасу құбылысының бұзылуын анықтауда Г.В.Домрачев, 

И.Г.Шарабрин, Н.З.Абжорин, Е.И.Липин, Е.Ф.Дымко, тыныс алу 

ағзаларының ауруын анықтауда Г.В.Домрачев, В.А.Липин, М.Т.Терехина, 

Н.П.Тихомиров, Е.Ф.Дымко, А.И.Бухтияров, Ә.Ермаханов, Ж.І.Қазиев және 

басқалар, ауылшаруашылық малдарының салыстырмалы рентген-

анатомиясында Г.Г.Воккен, Ө.К.Есқожаев, бөгде заттардың орналасуы мен 

оның тереңдігін анықтауда А.А.Веллер, Л.А.Крунтовский, сүйектің сынығы 

мен оның жіктемесін А.Л.Хохлов, П.П.Андреев және басқалар, флюрография 

саласында Р.Мустакимов, Е.Ф.Дымко, А.И.Бухтияров, Ж.І.Қазиев және 

басқалар болды. 
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Алматы зоотехникалық-малдәрігерлік институтының алғашқы 

рентгенолог дәрігері А.П.Берггрин 1937 - 1960 жылдар аралығында жұмыс 

атқарды. Ол ірі қара малдарды рентгенологиялық зерттеуге арналған арнайы 

құрылғыларды жетілдіру саласында жұмыстар 

жүргізді. Клиникалық диагностика және 

рентгенология кафедрасының меңгерушісі (1967 

– 1992 жж.), профессор Е.Ф.Дымконың 

жетекшілігімен 1970-ші жылдары ветеринарлық 

дәрігер-рентгенолог А.Напалков (1961 – 1974 

жж.), М.Джапаров (1975 – 1990 жж.) рентген 

сәулесінің жануарлар ағзасына кері әсерін 

зерттеп, көптеген мақалалар жазды. 

 

Алматы зоотехникалық-малдәрігерлік 

институтының алғашқы рентгенолог дәрігері 

А.П.Берггрин (1952 жыл). 

 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 

ветеринарлық рентгенкабинеті меңгерушісі 

қызметін 1990 жылдан осы уақытқа дейін жоғары дәрежелі ветеринар 

дәрігер-рентгенолог, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор 

Ж.І.Қазиев басқарады. Оның ғылыми жұмыстары профессор 

Ә.Н.Ермахановтың жетекшілігімен техногенді энзоотия аймақтарындағы 

жануарлардың дентофлюороз ауруларының жиілігі мен сүйек ұлпасының 

өзгерістерін зерттеу болды. Кейінгі жылдары Ж.І.Қазиев рентгенконтрасты 

заттардың ағзаға тигізетін кері әсерін төмендету, бауыр мен көкбауыр 

ауруларының дифференциальді диагностикасы туралы ғылыми-зерттеу 

жұмыстарымен шұғылданды. Зерттеулер нәтижесінде жүзге жуық ғылыми 

мақалалар, патенттер мен әдістемелік нұсқаулар, монография баспадан 

шықты. 2007 ж. алғашқы қазақ тілінде шыққан «Ветеринариялық 

рентгенология» оқу құралының авторы.  

Қазіргі заманауи рентгендік құрылғылардың көмегімен рентген сәулесі 

тек медицина мен ветеринария саласында ғана емес, сондай-ақ техниканың 

салаларында: рентгендік дефектоскопия (әр түрлі ақауларды, жарықтарды, 

қуыстарды анықтауда), рентгендік спектроскопияда (заттардағы 

электрондардың күйлер тығыздығының энергия шамасы бойынша таралуын, 

химиялық байланыстың табиғатын зерттейді), рентгендік астрономияда 

(ғарыштан келетін рентген сәулесінің көмегімен ғарыштық денелердің 

химиялық құрамы мен ғарышта болып жатқан физикалық процестер туралы 

деректер), сонымен қатар тамақ өнеркәсібінде, криминалистикада, 

археологияда т.б. салаларда кеңінен қолданылады. 
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I БӨЛІМ 

ЖАЛПЫ РЕНТГЕНОЛОГИЯ 

 

1.1. Ветеринариялық рентген кабинетіне қойылатын талаптар. 

Рентген сәулесінің  табиғаты және одан қорғану жолдары. 

 

Ветеринариялық рентген құрылғылары тұратын және онымен жұмыс 

істейтін кабинеттерді жобалағанда олардың құрамы, аумағы мен көлемі 

шамамен төменде келтірілген мөлшерде болуы керек. Ветеринариялық 

рентген кабинет: процедуралық, басқару жүйесі тұратын, дәрігер-

рентгенолог отыратын және сурет шығаратын бөлмелерден тұрады. 

Процедуралық бөлме – ең негізгі бөлме. Бөлменің кіреберісінде 2 м 

биіктікте қызыл түспен «кіруге болмайды» деген сөз ақ жарық шам бетінде 

жанып тұруы керек, аумағы 25 м², ал биіктігі 3 м-ден, терезенің еденнен 

биіктігі 1,5 м-ден кем болмауы тиіс. Қажет болған жағдайда (рентгеноскопия 

жасау үшін) процедуралық бөлмені қараңғылау үшін терезеде арнайы перде 

болуы керек. Бөлмелердегі ауаның температурасы шамамен 20ºС-қа жуық. 

Жұмыс кезінде жасанды желдеткіштер жұмысқа қосылып тұруы қажет. 

Электр тоғының әсерінен мамандарды, ауру жануарларды және онымен бірге 

келген адамдарды қорғау үшін еден тақтайдан жасалынып линолеуммен 

немесе кафельмен қапталады. Бөлмені тазалап жуып тұру үшін қабырғалары 

майлы бояумен боялады. Бөлмеде қажетіне қарай ауру малдарға рентген 

контрасты заттар беріп зерттеу әдістерін өткізуге болады. 

Басқару жүйесі тұратын бөлме. Бұл бөлмеде өлшеу аспаптары мен 

басқару жүйесі тұрады. Аумағы 10 м², биіктігі 3 метрден кем болмағаны жөн. 

Еденіне – тақтай, линолеум төселген. Мезгіл-мезгіл ауа тазартылып тұруы 

керек. Бұл бөлме процедуралық бөлмеден бөлек, сондықтан ауасы 

иондалмауы тиіс. Ауру малдарды зерттеу қорғасындалған шыны әйнектен 

қарап тұрып жүргізіледі.   

Дәрігер-рентгенологтың бөлмесі басқа бөлмелерден бөлек орналасқан. 

Бір дәрігерге арналған бөлменің аумағы 10 м². Бөлменің биіктігі 3 м.  Ішінде 

үстелдер, орындықтар, рентгенограммаларды, флюоросуреттерді оқитын 

аспаптар (негатоскоп, флюороскоп) тұрады. 

Рентген суретін шығаратын бөлме – аумағы 6 м², биіктігі 3 м. Электр 

шамы арқылы ғана жарықтандыруға болады. Едені ағаш немесе кафель. Бұл 

бөлмеде – бейне шығарушы, бейнені тұрақтандырушы, бекітуші ертінділер, 

олардың ұнтақтары, таспалар, рентгенограммаларды кептіретін шкаф тұрады. 

Рентген бөлмесінде жұмыс істейтін мамандар сәуленің қолайсыз 

әсеріне байланысты зияндығы жағынан «А» тобына жатады да, оларға үкімет 

тарапынан төмендегідей жеңілдіктер беріледі: а) жұмыс мерзімі 5 сағат 

(аптасына алты жұмыс күні болса); б) еңбек ақылары басқа ветеринариялық 

салада қызмет істейтін мамандарға қарағанда 25 пайыз жоғары; в) жыл 

аяғындағы демалыс мерзімі 36 (50 пайыз жоғары) күн; г) зейнеткерлік 

демалысқа әйелдер 45, ал ерлер 50 жасында шығады. 
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Аталған жеңілдіктер сәуленің кері әсер етуіне ұшырауы мүмкін деген 

ұғыммен сәуле пайда болатын жерде жұмыс істегені үшін ғана беріледі. Бұл 

адамдар сәуленің теріс әсерінен жүз пайыз қорғана білсе де, аталған 

жеңілдіктерді пайдалануға құқы бар. 

Рентген сәулелерінің жануар денесі арқылы өтіп, рентгенограммада 

ағзалардың көлеңкеленген суретінің қалай пайда болу негіздерін түсіну үшін 

бұл сәулелердің табиғаты мен қасиеттерін, оларды жасанды алудың әдісін, 

ветеринариялық рентгендиагностикада қолданылатын рентген 

құрылғылардың түрлерін, сонымен қатар рентген сәулесінің зиянды әсерінен 

қорғану мен ағзаның сәулеленуге реакциясын білуі керек. Әрбір терапевт 

дәрігер рентгенограмманың сапасы мен ондағы зерттеліп отырған мүшені 

бағалаумен қатар рентгендиагностикалық әдістерді де меңгеруі керек. 

Рентген сәулесі – электромагнитті толқын, өйткені ол табиғаты 

жағынан радиотолқынға, инфрақызыл және ультракүлгін сәулелеріне ұқсас. 

Аталған толқындардың рентген сәулесінен айырмашылығы, оның толқын 

ұзындығы мөлшерінің өте қысқалығында. Рентген сәулесі толқынының  

ұзындығы ангстреммен (Å) өлшенеді. Бір ангстрем бір сантиметрдің 

жүзмиллиондық бөлшегіне (1Å=10-8 см) тең. Қазіргі рентгендиагностикалық 

аспаптар толқын ұзындығы 0,03- 2,5 Å болатын сәулелерді алуға мүмкіндік 

береді. 

 

Әртүрлі электромагнитті сәулелену толқындарының ұзындығы 

 

Сәулелену түрі  

 

Толқынның ұзындығы 

Å (ангстрем) * 

Ғарыштық сәуле 

Гамма сәуле 

Рентгендік сәуле 

Ультракүлгін сәуле 

Көзге көрінетін жарық сәулесі 

Инфрақызыл сәуле 

Радиотолқын 

5 . 10 - 4 ÷ 1 . 10 -2  Å 

1 . 10 – 2 ÷ 3 ×10 – 2 Å 

3 . 10 – 2 ÷ 2,5 Å 

1,5 ÷ 400 Å 

4000 ÷ 7000 Å 

7000 ÷ 0,15 см 

0,15 см ÷ 30 км 

* - 1 Å (ангстрем) = 1×10 -8 см 

 

Электромагниттік толқынның өлшемінде рентген сәулесінің өз орны 

бар. Толқын ұзындығы ең үлкені – радиотолқын, содан соң инфрақызыл 

сәуле, көзге көрінетін, ультракүлгін, ең соңында рентген сәулесі. Рентген 

сәулесі толқынының ұзындығынан қысқа толқын – гамма және ғарыштық 

сәулелердің толқыны (кестеде көрсетілген). 

Адам көзінің торлы қабаты 4000-нан 7600 Å диапазондағы 

электромагниттік толқынды қабылдай алады. Рентген сәулесінің толқыны 

одан мыңдаған есе қысқа болғандықтан (0,03 - 2,5 Å) көзге көрінбейді. 

Қазіргі кезде н – нанометр өлшем бірлігі қолданылады. 1н = 1×10 -9см 

тең.  

 



 13 

Рентген сәулесінің зиянды әсері мен электр тоғынан сақтану. 

Рентгенология тәсілімен мүшелерді зерттегенде, дәрігер-рентгенологқа 

рентген сәулесі зиянды әсер етеді. Сондықтан, қауіпсіздік ережелерін 

бұлжытпай орындап, одан қорғанып, сақтану қажет. Рентген құрылғысын 

сатып алғанда, онымен бірге рентген сәулесінің зиянды әсерінен қорғайтын 

құрал-жабдықтарды: қорғасындалған алжапқыш, қалқан және басқа да 

бұйымдарды бірге алу керек. 

Рентген құрылғысымен жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережесін қатаң 

сақтайды. Оның бірі – жоғары кернеулі электр тоғынан қорғану. Рентген 

құралы зауытта жасалғанда электр тоғынан сақтану қауіпсіздігі өте қатаң 

ескерілген, егер аспаптың бір жерінде кездейсоқ ақау болса немесе дұрыс 

құрастырылмаса, ол жұмыс істейтін адам өміріне қауіпті. Сондықтан тұрақты 

рентген аспабын арнаулы мамандығы бар қызметкер орнатып, оны жермен 

байланыстырады. Рентгенологтар рентген құрылғысымен жұмыс жасау 

ережелерінің ерекшеліктерін білуі керек.  

Рентген сәулесінің кері әсерінен қорғанудың негізгі үш ұстанымы бар, 

олар: 

1. Экрандалумен қорғану – рентгенолог және оған көмектесетін 

қызметкерлерді рентген сәулесінің зиянды әсерінен сақтандыру үшін арнайы 

құрал-жабдықтарды пайдалану қажет: 

а) қорғасындалған алжапқыш рентгенологтың денесі мен аяғын рентген 

сәулесінен қорғайды. Қорғасын тұзы сіңірілген, қалыңдығы 0,5 мм резеңке 

алжапқыш сәуленің кері әсерін 95%-ға азайтады; 

ә) қорғасындалған қолғап рентгенологтың және оның көмекшісінің 

қолын рентген сәулесінің тікелей әсерінен қорғайды. Ол да резеңке мен 

қорғасын тұзын бір-біріне сіңіру арқылы  жасалған; 

б) қалқан рентгенологтың құрсақ пен жамбас аумағын, аяқтарын 

рентген сәулесінен қорғайды. Ол дөңгелекке орнатылған ағаштан жасалған, 

оның ені 1,5 м, ал биіктігі 1,2 м-ге дейін болады, қалқанның бір жағы не 

қорғасындалған резеңкемен, не қорғасын қаңылтырмен көмкерілген; 

 Сонымен қатар зауыттан шыққан рентген құрылғыларда зиянды 

сәуледен қорғайтын арнайы  құрылғылар қарастырылған, оларға жататындар: 

- рентген түтігінің сәуле шығатын саңылауға орнатылған сүзгі. Ол 

қалыңдығы 1-2 мм тік бұрышты немесе диаметрі саңылауды жабатын 

дөңгелек алюминийден жасалған қаңылтыр. Әрбір рентген түтігінде сүзгіш 

болуы қажет. Ол рентген түтігінде пайда болған жұмсақ сәулені өз бойына 

сіңіріп, тұтып қалады. Рентгенологтың терісінде жұмсақ сәуле көп әсер 

етуінен ең алдымен дерматит, соңынан іріңді қышыма, жазылмайтын 

жаралар және басқа аурулар пайда болуы мүмкін;  

- металдан жасалған кернейше – рентген түтігінің сәуле шығатын 

саңылау тұсына орналасқан. Ол рентген сәулесінің жан-жаққа шашырамай, 

белгілі бір нүктеге шоғырланып түсуін қамтамасыз етеді. 

2. Арақашықтықпен қорғану – рентгенолог қызметкерлерінің жұмыс 

орны рентген аспабынан мейлінше алыс орналасуы керек. Арақашықтық екі 
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есеге артқанда, рентген сәулесінің кері әсерінің төрт есеге азаятыны 

дәлелденген.  

3. Уақытпен қорғану – рентген сәулесімен зерттеу (анодтан бөліну) 

уақыты неғұрлым аз болса, соғұрлым ағзаға тиетін оның кері әсері (дозасы) 

кем болады. 

Рентген сәулесінің зиянды әсерінен толығымен қорғану бүгінгі таңда 

әлі шешілмеген мәселе, бірақ оның әсерінен аз да болса қорғануға болады. 

Ол үшін әртүрлі қорғануға арналған арнайы құрал-жабдықтарды орын-

орнымен қолдану, қауіпсіздік ережелерін бұлжытпай орындау қажет. 

Рентген сәулесі зерттеу жүргізіп жатқан дәрігер мен оның 

көмекшілеріне тікелей не жанама әсер етуі мүмкін. Бұл сәулелердің әсерінен 

ауа иондалып, бірнеше сағат жұмыс жасағаннан кейін процедуралық бөлмеде 

көп мөлшерде зиянды озон мен азот қосындылары жиналады. Ал бұл заттар 

күнде жұмыс істейтін зерттеушілердің ағзаларына тынысалу мүшелері 

арқылы кері әсерін тигізеді. Ол үшін рентген бөлмесі күнделікті желдетіліп 

тұруы қажет. Рентген бөлмесінің қызметкерлеріне жылдық әсер ету дозалары 

рентгенологтар үшін 0,71 мкЗв, рентгентехниктер үшін 0,96 мкЗв аспауы 

керек. Оны бақылап отыру үшін дәрігер-рентгенолог пен рентген-

лаборанттарда арнайы жеке дозиметрлер болуы тиіс. 

 

Рентген аспабының негізгі бөлшектері 
Өндірісте ауруды анықтауға арналған рентген аспабының бірнеше 

түрін шығарады. Олар өзінің қуаты мен түріне, қолданылуына байланысты 

тұрақты, жылжымалы, тасымалды және стоматологиялық (1.1.1-сурет) болып 

бөлінеді. 

Рентген аспабы рентген түтікшесінен, автотрансформатордан, жоғары 

және төменгі кернеулі трансформаторлардан, контактордан 

(электромагниттік реттегіш), уақыт реттегішінен тұрады. Бұл аспаптар 

айнымалы тоқ көзінен қуат алады.   

Рентген түтікшесі – электровакуумды құрал, ол рентген сәулесін 

шығаратын негізгі (1.1.2-сурет) бөлшек. Ол қуаты мен қызметіне қарай 

әртүрлі пішінді және көлемді болады. Рентген түтікшесі негізінен үш 

бөліктен тұрады: 

1. Цилиндр тәрізді ортасы сәл кеңейтіліп дәнекерленген шыны баллон.  

Шыны баллонның ішіндегі ауа сорылып алынған, онда ауасыз кеңістік – 

вакуум пайда болады. Вакуумды кеңістіктегі ауаның қысымы сынап 

бағанасымен 1×10-7 дәрежесіне тең. 
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                      а                            ә                                     б 

 
в 

1.1.1-сурет. Рентген құрылғыларының түрлері. а – тасымалданатын  

РХP60HFә –жылжымалы (палаталық) MAX101 Vet, б –тұрақты Медоника IZI 

Vet 120 рентгендиагностикалық және в – стоматологиялық сандық Rextar 

рентгенаппараттары.  

 

 
 

1.1.2-сурет. Рентген түтігінің сұлбасы. 1 – шыны баллон, 2 – катод, 3 – 

анод, 4 – сәуле шығатын орын, 5 – тубус, 6 – сүзгі. 

 

2. Катод – тік шиыршықты вольфрам сым – серіппе (спираль), ол шыны 

баллонның орта тұсында орналасқан. Шыны баллонның катод жағындағы 

шетінде шиыршықты сымды тоқ көзіне жалғайтын екі нүкте бар. 

3. Анод – көлемді мыс металл, ол шыны баллонның катодқа қарама-

қарсы жағында орналасқан. Бұл мыс өзегінің катодқа қараған беті көлбеу 

болады. Бұл көлбеу бетінде  а н о д т ы ң    а й н а с ы деп аталатын тік 

бұрышты ерімейтін вольфрам пластинкасы болады. Анод айнасының 

ортасында фокус нүктесі бар. Анод айнасының 1мм2-нан 1 секунд ішінде 200 

ватт жылу (энергия) бөліп шығатыны белгілі. Сондықтан, анодтың фокустық 

нүктесі ауданы 10 мм2 тең болса, онда оның қуаты 2000 ватқа (200 ватт х 10) 

немесе 2 киловат, ал егер фокус нүктесі 20 мм2 болса, онда 4 квт. және т.б.  
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Рентген түтікшесі өзінің көлеміне, сыртқы пішініне, пайдаланылуына, 

рентген сәулесі мен жоғары кернеулі тоғынан сақталуына, салқындату 

түріне, анод пен катодтың құрылымына қарай бөлінеді. Оларды сан мен 

әріптер арқылы белгілейді. Мысалы: 4-БДМ1-100 немесе 3-БТМ1-200. 

Бұның: 

- бірінші саны рентген түтікшесінің бір секундтағы қуатын білдіреді, ол 

киловатпен (2,4,6,10) өлшенеді. 

- екінші әріп –түтіктегі қорған түрін білдіреді. Мұндағы Б-қауіпсіз, яғни 

рентген түтікшесі қоршалған, оның құрсауы электр тоғынан және рентген 

сәулесінің зиянды әсерінен қорғайды.  

- үшінші әріп Д – рентгендиагностикалық, Т – емдеу  

(рентгентерапиялық), С – структуралық сараптамаға қолдануға болады. 

- төртінші әріп – анодты қыздырмау мақсатындағы салқындату түрі, В 

(сумен), М (маймен), К (ауамен) салқындатылады.Рентген түтікшесіндегі 

анод айнасына электрондардың үздіксіз жоғары жылдамдықпен 

соққылауының салдарынан ондағы қызу 34000С-қа дейін жетеді, содан барып 

ол еріп, істен шығады. Сол үшін оны арнайы салқындату жүйесі арқылы 

суытып отыру керек. 

- бесінші белгі – түтікшенің моделінің реттік саны.  

- алтыншы белгі - рентген түтікшесіне беруге болатын токтың ең 

жоғарғы мөлшері, ол киловатпен өлшенеді.  

Мысалы: 2-БДМ4-75, яғни бұл түтікшенің қуаты – 2 киловатқа, 

қауіпсіз, диагностикалық, маймен салқындатылады, төртінші модель, 75 – 

киловатт тоқ күшіне дейін тоқ беруге болады.  

Бір серіппелі катодты рентген түтікшесінен басқа екі фокусты түтікше, 

яғни кіші және үлкен серіппелі болады. Кіші серіппелі катод қуаты төмен 

болғандықтан оны кішігірім мүшелер мен ұсақ жануарларды, ал үлкенімен 

ірі жануарларды зерттеуге болады.  

Екі фокусты түтікшенің белгіленуі сәл күрделілеу, мысалы: 2/5-БДМЗ-

110. Бірінші сан – кіші серіппенің, ал екінші сан – үлкен серіппенің қуатын 

білдіреді, қалған белгілер жоғарғы бір фокусты түтікшенің белгісіндей.  

Өндірісте «айналатын аноды» бар рентген түтікшесі шығарылады. Бұл 

рентген түтікшесінің анодтың айнасы дөңгелек, жұмыс істеп тұрған кезде 

үнемі айналып (1.1.3- сурет) тұрады, сондықтан оның қызып кетіп, еруі сирек 

кездеседі. Бұлардың қуаты 8-10 

киловатт және оданда көп болуы 

мүмкін. Мысалы: 10-БД1-110, содан 

соң жақшаның ішінде «айналатын 

анод» деген (1.1.4-сурет) белгі 

қойылады. 

 

1.1.3- сурет. Айналатын аноды бар 

екіфокусты рентген түтігінің сыртқы 

көрінісі, 1 – шыны баллон, 2 – катод, 3 – айналатын анод, 4 – ротор. 
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1.1.4-сурет. Айналатын 

аноды бар рентген түтігінің 

сұлбасы: 1 – катод, 2 – анодтың 

айнасы, 3 – түтік фокусының 

нағыз проекциясы, 4 – нағыз 

фокус, 5 – түтікшенің нәтижелі 

фокусы, стрелка анод түтігінің 

айналу бағытын көрсетеді.  

 

 

 Айналатын анодты рентген түтігі рентгентерапиялық құрылғыларда 

болады. Мұндай түтік рентген сәулесін ұзақ уақыт бойы үздіксіз 

шығарғандықтан, оны сәуле арқылы емдеу мақсатында қолдануға мүмкіндік 

береді.  

 

Рентген сәулесінің пайда болуы және оның негізгі қасиеттері 

Рентген сәулесін алу үшін, ең бірінші рентген түтікшесінің серіппесін 

төмендеткіш трансформатордан келген (5-8 вольт) кернеулі токпен жайлап 

қыздырады. Нәтижесінде серіппе айналасында, кинетикалық энергиясы әлсіз 

болғандықтан ұзаққа ұша алмайтын, теріс зарядты  электрондардан тұратын 

«бұлт» құралады. Бұл құбылысты термоэлектрондық эмиссия дейміз, оның  

(1.1.5- сурет) рентген сәулесін алуда маңызы өте зор. 

Серіппені қыздырып болған соң, рентген түтікшенің катоды мен 

анодының полюстарына жоғары кернеулі, бірнеше мың вольт болатын  

қалыпты электр тоғын береміз. Бұл тоқ жоғарылатқыш трансформатордан 

келеді.  

1.1.5-сурет. Рентген сәулесінің 

пайда болуының сұлбасы. а – 

термоэлектрондық эмиссия, б 

– рентген сәулесінің пайда 

болуы 

 

Бір аттас зарядтар бірін-

бірі кері тебеді, ал әртүрлі 

зарядтар бірін-бірі тартады, содан барып серіппенің айналасындағы және 

одан бөлініп шыққан электрондар катодтан анодқа қарай үлкен 

жылдамдықпен ұшып, үздіксіз анодтың пластинкасын соққылайды. Бұл 

жерде рентген түтікшесі электронды жылдамдатқыш қызметін атқарады. 

Әрбір электрон, анод айнасына соғылып, рентген сәулесінің  бір бөлігін 

(квантын) құрайды. Сондықтан, катод серіппесінен неғұрлым электрондар 

көп бөлініп шықса, соғұрлым рентген сәулесі қатты қарқынмен пайда 

болады. Аса зор көлемде шоғырланып, жоғары жылдамдықпен катодтан 
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анодқа ұшып шыққан электрондар анод бетіндегі айнаға соғылып бірден 

тежеледі де, бұл кезде электронның кинетикалық энергиясының 99%-ы 

жылуға, тек 1%-ы ғана электромагнитті импульсқа, яғни рентген сәулесіне 

айналады. Егер электрондардың анод бетіне ұрғандағы тежелуінің әсерінен 

жылдамдығы мен энергиясы жеткіліксіз болса, онда электронның барлық 

кинетикалық энергиясы атомдардың иондалуы мен қыздырылуына 

жұмсалып, соңынан барлығы жылуға айналады. Бұл жағдайда рентген 

сәулесі пайда болмайды. Тәжірибе жүзінде, рентген сәулесі катод пен 

анодтың арасындағы потенциал айырмашылығы 10-12 киловаттан кем 

болмаған кездеғана пайда болады. 

Рентген сәулесі дегеніміз – анодтың көлбеу бетінен шағылысып ұшқан 

электрондар емес, ол электрондардың жоғары жылдамдықпен келіп анодтың 

вольфрамды айнасының бетіне ұрылып, бірден тежелуінен пайда болған 

электромагнитті толқын.  

Рентген сәулесінің бірнеше қасиеттері бар, олар:  

1. Рентген сәулесі мөлдір емес денеден және заттардан – адам мен 

жануарлар денесінен, қағаз, ағаш және де металлдың  жұқа қабатынан 

тікелей өтеді. Рентген сәулесінің бұл қасиеті – оның толқын  ұзындығының 

өте қысқалығының айғағы. Рентген сәулесі әртүрлі тығыздықтағы денеден 

өткенде, оның сәулесі бір жерде көп, ал бір жерінде аз сіңіріледі. Ал көлемі 

үлкен, атомдық салмағы жоғары денелер рентген сәулесін жоғарғы  

қарқынмен тұтып алады;  

2. Рентген сәулесінің жарық қоздырғыш қасиеті бар,  олардың әсерінен 

кейбір химиялық заттарда қызуы жоқ жарқылдау көрінеді, оны 

люминесценция дейді. Егер химиялық заттың жарқылдауы рентген сәулесі 

әсер еткенде байқалатын болса, онда оны флюоресценция дейді. Ал егер 

химиялық зат жарқылдауы рентген сәулесі әсер еткен уақытта және одан да 

кейін байқалса, оны фосфоросценция дейді;  

3. Рентген сәулесінің биологиялық әсері. Бұл рентген сәулесінің аз 

мөлшерінің әсерінен ағзадағы зат алмасу құбылысы күшейеді, ал оның көп 

мөлшері мүшелер мен ұлпалардың, торшалардың қызметіне кері әсерін 

тигізеді. Рентген сәулесінің аз мөлшері ұзақ немесе оның шектен тыс 

мөлшері қысқа уақытта әсер етсе, ағзаларда патологиялық өзгерістер 

тудырады;  

4. Рентген сәулесі фотопластинка мен фотопленканың жарыққа 

сезімтал қабатына жарық сәулесі тәрізді әсер етеді, ол рентгенпленканың 

бетіндегі бромды күміс тұзын ыдыратады. Басқаша айтқанда, рентген 

сәулесінің фотохимиялық  әсер ету қасиеті бар; 

5. Рентген сәулесі ауаны иондайды, яғни ауаның құрамындағы 

газдардың атомдарын зарядталған электр бөлшектерге ыдыратады. Соның 

салдарынан ауа, өз бойымен электр тоғын өткізу қасиетіне ие болады. 

Рентген сәулесінің қаттылығы рентген түтігін жоғарылатқыш 

трансформатордан берілген тоқтың кернеуіне байланысты. Егер рентген 

түтігіне кернеуі 1-2 мың вольтты (1-2 киловольт) электр тоғын қосқанда, 

серіппеден анодқа ұшып шыққан электрондардың жылдамдығы 
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салыстырмалы түрде қарағанда төмендеу болады. Содан барып анодқа 

соғылып тежелу салдарынан әлсіз болып, одан толқынның ұзындығы 2,0 Å 

нен үлкен, тікелей өту қабілеті төмен рентген сәулесі пайда болады. Ол дене 

бетіне ғана аз тереңдікке енеді. Мұны рентген сәулесінің жұмсақ түрі дейміз.  

Егер рентген түтігіне кернеуі 100 киловольтті, жоғары кернеулі тоқ 

көзін қоссақ, онда серіппеден анодқа шыққан электрондардың жылдамдығы 

өте жоғары (20000 км/сек) және анодқа соғылуы өте күшті болады. Осындай 

жағдайда пайда болған рентген сәулесі толқынының ұзындығы өте қысқа (2,0 

Å кіші), сондықтан оның тікелей өту қабілеті де өте жоғары болады. Мұны 

рентген сәулесінің қатты түрі дейміз. Рентген түтігіне берілген тоқтың 

кернеуі неғұрлым төмен болса, серіппеден шығатын электрондардың ұшу 

жылдамдығы да соғұрлым төмен болады, ал одан толқын ұзындығы үлкен 

және тікелей өту қабілеті төмен, рентген сәулесінің жұмсақ түрі пайда 

болады. Керісінше, егер рентген түтігіне жоғары кернеулі электр тоғын 

бергенде, серіппеден электрондар өте жоғары жылдамдықпен ұшып шығып, 

одан қысқа толқынды және тікелей өту қабілеті жоғары немесе қатты рентген 

сәулесі бөлініп шығады. 

Рентген сәулесінің қаттылығын зерттеліп жатқан мүше мен ұлпалардың 

қалыңдығына, тығыздығына қарай өзгертуге болады. Егер зерттелетін аумақ 

жұқа, жұмсақ болса, онда рентген сәулесінің қарқындылығы жұмсақ, ал 

қалың болса, онда қаттырақ болу керек. Рентген сәулесінің қаттылығы 

тәжірибеде киловольтпен өлшенеді, яғни ол тоқ кернеуіне тікелей 

байланысты. 

Рентген сәулесінің қарқыны (интенсивность) – оның сандық мөлшерін 

сипаттайды. Серіппеден ұшып шыққан әрбір электрон анод айнасының 

бетіне соғылуынан – рентген сәулесінің бір шоқ бөлігі пайда болады. Содан 

туындайтын ереже: егер электрондар саны көп болса, онда рентген сәулесі де 

қуатты болады. Ал электрондардың саны рентген түтігіндегі серіппенің қызу 

дәрежесіне байланысты. 

Егер рентген түтігінің серіппесін жай қыздырса, одан белгілі бір 

уақытта ұшып шығатын электрондардың саны аз болады. Мұндай жағдайда, 

түтіктің бір жағына (полюсына) жоғары кернеулі токты жібергенде, мысалы 

50 киловольт болса, онда аз мөлшерде рентген сәулесі алынады, яғни 

түтікшенің катодынан анодына қарай өте аз мөлшерде электрондар өткенін 

білдіреді. 

Серіппенің қыздыру дәрежесін көтерсек, онда одан бөлініп шығатын 

электрондардың белгілі бір уақыттағы саны көбейеді. Электрондардың 

эмиссиясы серіппенің қызуы көтерілген сайын артады. Егер қызу көрсеткіші 

екі есе өссе, электрон эмиссиясы 16 есеге артады. Серіппедегі тоқ кернеуін 

өзгертілмей 50 киловольт мөлшерінде берілсе, оның қызуын арттырсақ, онда 

рентген сәулесі белгілі бір уақытта жоғары мөлшерде пайда болады. Басқаша 

айтқанда, түтікшеде рентген сәулесінің қарқындылығы олардың тікелей өту 

қабілеті мен қаттылығы өзгермеген жағдайда артады. Рентген түтікшесіндегі 

серіппенің қызу дәрежесі неғұрлым жоғары болса, рентген сәулесінің 

қарқыны солғұрлым жоғары болады. 
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Сонымен, қаттылығын өзгертпей, тек серіппені қыздыру дәрежесін 

өзгерте отырып, әртүрлі қарқынды рентген сәулесін алуға болады. Басқаша 

айтқанда, қарқынын өзгертпей қаттылығы әртүрлі рентген сәулесін, 

серіппедегі кернеуді өзгерте отырып алуға болады. Рентген сәулесінің 

қарқындылығы миллиампер өлшемімен өлшенеді, себебі сәуленің мөлшері 

электронның санына тікелей байланысты, ал электрондардың ағынын электр 

тоғы дейміз. Түтікшеден өтетін тоқ мөлшері өте аз, сондықтан ол 

миллиампермен өлшенеді.  

 

Бақылау сұрақтары 

1. Рентген сәулесін кім, қашан және қалай ашты? 

2. Рентген сәулесінің негізгі қасиеттері қандай? 

3. Рентгендік көрініс дегеніміз не және ол қалай пайда болады? 

4. Рентгендиагностикалық аппаратының рентгентерапиялық 

аппаратынан айырмашылығы қандай? 

5. Рентген сәулесінің табиғаты туралы не білесіз?  

6. Рентген сәулесін жасанды жолмен қандай аспаптан алады? 

7. Рентген аппараттары қандай түрлерге бөлінеді? 

8.  Рентген сәулесі мен электр тоғының зиянды әсерлерінен қалай 

сақтанамыз? 

9.  Рентген сәулесінің рентген түтігінен шығу механизмін түсіндіріңіз. 

10.  Ветеринариялық  рентген кабинетіне  қойылатын талаптар қандай? 

Рентген кабинетін қалай жабдықтау керек? 

11.  Рентген аспабының негізігі құрылымдық бөлшектері қандай? 

12.  Рентгеноскопия тәсілі рентген сәулесінің қандай қасиетіне 

негізделген? 

13.  Кассета қандай бөліктерден тұрады? 

14.  Рентгенологтың рентген сәулесінің зиянды әсерін қабылдауының 

орташа жылдық мөлшері қандай?  

15.  Қалыңдығы 0,5 мм болатын қорғасындалған алжапқыш рентген 

сәулесінің кері әсерін қанша пайызға азайтады? 
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1.2. Рентгендік көріністің негізгі сипаттары және оған әсер беретін  

геометриялық факторлар 

 

Клиникалық диагностикада рентген сәулесін қолдану оның көзге 

көрінетін жарықты өткізбейтін әртүрлі мүшелер мен ұлпалардан өтетіні және 

кейбір химиялық қосылыстардың жарқырауына (цинк пен кадмийдің 

белсенді сульфиді), сондай-ақ рентгенографиялық пленкаға фотохимиялық 

әсерін көрсетуіне немесе электрорентгенографиялық пластинаның селенді 

қабатының бастапқы потенциалын өзгертуіне байланысты.  

Рентгенді көрініс фотографиялық, сондай-ақ көрінетін жарықтан пайда 

болған оптикадан айтарлықтай айырмашылық танытады. Денеден немесе 

оның бейнесінен шығарылған жарықтың электромагнитті толқыны көзге 

түскенде заттың көрінісінен пайда болатын көру сезімін туғызады. 

Фотографиялық сурет объектінің тек сыртқы түрін көрсетеді. Рентгенді 

көрініс фотографиялық суретке қарағанда, салыстырмалы түрде зерттеліп 

жатқан дененің ішкі құрылымын көрсетеді және әрдайым үлкейтіп береді.  

Рентгендік көрініс дегеніміз – көптеген күрделі көлеңкелердің 

қосылысы және рентгенологиялық қорытынды шығарудағы негізгі мәлімет. 

Ол бір-бірінен көлеңкелердің пішінімен, көлемімен, оптикалық 

тығыздығымен, құрылымымен және кескіндердің әртүрлілігімен 

ажыратылады. Ол рентгенографиялық пленкада, рентген аспабының 

экранында, электрорентгенографиялық пластинада және басқа да рентгенді 

көріністің қабылдағышында зерттеуден өткен нысанға рентген сәулесінің 

біркелкі әсер етпеуінен қалыптасады.  

Рентгенді көрініс клиникалық тәжірибеде мынадай жүйеде құрылады: 

рентгенді сәуле шығару – рентген түтігі, зерттеу нысаны – зерттеліп жатқан 

жануар және көру қабылдағышы – рентгенографиялық пленка, монитор. Оны 

алу негізіне рентгендік сәуленің зерттелген мүшелерден немесе ұлпалардан 

біркелкі өтпеуі жатады. Рентген сәулесінің сіңірілу қарқыны зерттеліп 

жатқан нысанның атомдық құрамына, тығыздығы мен қалыңдығына, сондай-

ақ түтіктің сәуле шығару энергиясына байланысты. 

Зерттелетін ұлпаның құрамы мен қабаты тығыз әрі қалың болған 

сайын, ол рентген сәулесін қарқынды сіңіреді немесе керісінше, ұлпа 

атомдық салмағы төмен элементтен тұратын болса, рентген сәулесін аз 

мөлшерде сіңіреді. 

Қазіргі заманғы рентгендиагностикалық компьютерлі томографиялық 

кешендерде, ағзалардың рентген сәулесін сіңіру коэффициенті бойынша 

олардың қалыпты және патологиялық жағдайдағы ұлпалардың түрін ерекше 

айқындауға мүмкіндік беріп отыр. Қалыпты жағдайда жануар ағзасының 

ұлпалары өзінің атомдық құрамы мен тығыздығы жағынан бір-бірінен 

айтарлықтай айырмашылық бермейді. Бұлшық еттер, паренхиматозды 

мүшелер, ми, қан, лимфа, әртүрлі жұмсақ патологиялық ұлпа өсінділері, 

сондай-ақ, патологиялық сұйықтықтар (экссудат, транссудат) – бәрі де бірдей 

«рентгендімөлдірлікке» ие болады. Сондықтан анатомиялық құрылымның 

рентген көлеңкесіндегі қарқыны зерттелетін мүшелердің қалыңдығының 
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өзгеруіне шешуші әсерін тигізеді. Дененің қалыңдығы үлкейген сайын 

рентген сәулесінің нысаннан шығу дозасы геометриялық прогрессияда 

кішірейеді. 

Егер рентгенді сәуленің сіңірілу коэффициенті аналогты рентген 

аппараттар үшін суда орташа 1 деп есептесек, онда ауа үшін – 0,001; май 

ұлпасы үшін – 0,5; кальций карбонаты – 15; кальций фосфаты – 25-ке тең. 

Басқаша айтқанда, рентген сәулесін көп мөлшерде сүйек сіңіреді, ал жұмсақ 

ұлпалар (әсіресе, май ұлпалары) айтарлықтай аз мөлшерде, ал одан да аз 

мөлшерде ішінде ауасы бар мүшелер сіңіреді. 

Жоғарыда айтылғандай, рентгенді көрініс алу үшін зерттеліп жатқан 

мүшелер мен ұлпаларда рентгендік сәуле бірдей сіңірілмеуі керек. Бұл 

рентгенді дифференцациясының бірінші – абсорбционды заңы. Мұны 

қорытындылай келе, әрбір нысан (анатомиялық құрылым) рентгенограммада 

(немесе мониторда) бөлек көлеңке болып тұрады, егер оны қоршап тұрған 

нысандардың атомдық құрамы, тығыздығы және қалыңдығы одан (1.2.1-

сурет) ерекшеленетін болса. 

 

1.2.1 - сурет. Рентгенді дифференцациялық 

көріністің әртүрлі тығыздық пен қалыңдықтағы 

анатомиялық құрылымының сұлбасы. 1 – рентген 

түтігі, 2 – жұмсақ ұлпалар, 3 – сүйектің тығыз 

қабаты, 4 – сүйек майы қуысы, 5 – рентгендік 

көріністі қабылдағыш, 6 – жұмсақ ұлпаның 

көрінісі, 7 – сүйектің кортикалды қабатының 

рентгендік көрінісі, 8 – сүйектің майқуысының 

рентгендік көрінісі.  

 

Бұл заңдылық бәрін қамтушы болып 

табылмайды. Әртүрлі анатомиялық құрылымдар 

рентген сәулесін әртүрлі деңгейде сіңіре отырып, 

дифференциальді көрініс бермеуі де мүмкін. 

Мысалы, тығыздықтары біркелкі емес бірнеше заттардың беткейлеріне 

рентген сәулесін перпендикулярлы бағыттағанда, рентгенограммада біртекті 

(1.2.2- сурет) рентген көрінісін аламыз.  

 

1.2.2-сурет. Рентгенді сәуле шоғырын  

перпендикулярлы бағыттаған кездегі түрлі 

ұлпалардың тығыздығы бойынша әртүрлі 

көріністердің дифференцациясының болмауы.  

 

Егер тығыздығы біркелкі емес бірнеше 

заттардың кеңістіктегі өзара қатынасын рентген 

сәулесінің бағытына сәйкес өзгертсек, әр заттың 

дифференциальді (1.2.3-сурет) рентген көрінісін аламыз.  
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 Мұндай жағдайда, орталық сәуле шоғырын әртүрлі анатомиялық 

құрылымдардың беткейіне тікелей бағыттағанда зерттелетін мүшелер 

әлдеқайда анық көрінеді. Бұл рентгенді дифференцациясының екінші – 

тангенциальді заңы болып табылады. 

 

1.2.3-сурет. Рентген сәулесін тығыздығы 

біркелкі емес бірнеше құрылымға тікелей 

бағыттаған кездегі әртүрлі көлеңкелердің 

дифференциальді көрінісі.  

 

Зерттелетін нысан қалыңдығының 

рентгендік көрініске әсері.  

Зерттелінетін зат неғұрлым қалың болған 

сайын, оның рентген сәулесін сіңіру қасиеті 

жоғары болады (1.2.4а-сурет), сондықтан 

рентгендік қабылдағышта басқа заттармен салыстырғанда контрастылығы 

жоғары көрініс аламыз. Рентген сәулесінің әр түрлі заттардан өтуі мен айқын 

көрініс беру қасиеттері сол заттардың қалыңдығына, құрылымына, 

тығыздығына байланысты. Мысалы, сүйектің рентген сәулесін сіңіру қасиеті 

майлармен салыстырғанда жоғары. Белгілі бір қалыңдықтағы майды және 

сол қалыңдықтың жартысындай болатын сүйек бөлігін алып (1.2.4 ә-сурет), 

бірдей рентген сәулесін жіберсек, сүйектің құрылымы маймен 

салыстырғанда күрделі әрі тығыз болғанымен, қалыңдығы жоғары май 

сәулені жақсы сіңіріп, оның рентген көрінісі айқын болады. 

  

а   
ә 

1.2.4-сурет. Қалыңдығы (а) мен тығыздығы (ә) әртүрлі заттардан 

өткенде рентген сәулесінің біртексіз сіңірілуі .  

 

 Үшқырлы призманың формасындай нысанды рентген суретіне 

түсіргенде, 1.2.5-суретте көрсетілгендей, нысанның жоғарғы (максимальді) 

қалыңдығына сәйкес көлеңкелердің аймағы көп мөлшерде қарқынды болады. 

Егер орталық сәуле шоғыры призма тірегінің бір жағына перпендикулярлы 
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бағытталған болса, онда көлеңке қарқыны орталық бөлімде жоғары деңгейде 

болады. Периферияға бағытталған сайын оның қарқыны біртіндеп кішірейе 

береді. Бұл оның рентгенді сәуле шоғырының жолында орналасқан ұлпа 

қалыңдығының толық мөлшерде өзгеруіне әкеліп соғады (1.2.5,а-сурет). Егер 

де  (1.2.5,ә-сурет) орталық сәуле шоғырын призманың қандай да бір жағына 

тиетін етіп бағыттаса, онда үшбұрыштың (берілген проекцияда) 

қалыңдығына сәйкес жоғары деңгейдегі көлеңке оның шеткі аймағында 

болады. Дөңгелек  немесе цилиндр пішінді (жүрек, аорта, ісіктер) гомогенді 

объектілерді зерттеу кезінде, ұлпа рентгенді сәуле шоғырының бағытында 

болса, онда ол рентген көрінісінде елеусіз мөлшерде ғана өзгереді. 

Сондықтан зерттеліп жатқан нысанның көлеңкесі гомогенді болып келеді 

(1.2.5,б-сурет). 

Шар немесе цилиндр тәрізді анатомиялық құрылымдардың 

қабырғалары қалың және іші қуыс болса, одан рентген сәулесі өткенде, 

рентгенограммада зерттеліп жатқан нысанның перифериялық бөлім 

аумақтарында айтарлықтай қараңғы көлеңке пайда (1.2.5,в-сурет) болады. 

Мұндай көлеңкелер жілік сүйектерін, қабырғалары қалың тамырлар мен 

қуыстарды зерттеу нәтижесінде байқалады. 

 

1.2.5-сурет. Түрлі нысандардың 

құрамына, пішініне, орналасу орнына 

қарай олардың көлеңке 

қарқындылығының сұлбасы. а, ә – 

үшқырлы призма, б – толық цилиндр, в 

– қуыс цилиндр.  

 

Төрт бұрышты сопақша нысан 

кассетадан алысырақ (1.2.6-сурет) 

орналасса, оның рентгендік көлеңкесі өзінің нағыз пішінен үлкейіп көрінетіні 

белгілі. Сол жақтағы (а) нысан рентген сәуле бағытына қиғаштанып бұрыш 

жасап орналасқан, оның бір шеті екінші жағымен салыстырғанда кассетадан 

алысырақ орналасқандықтан оның көлемі мен пішіні өзгеріп бұрмаланған. 

Оң жақтағы (ә) суретте нысан рентген 

сәуленің бағытына перпендикулярлы 

орналасқандықтан, көлемі аздап 

үлкейгенімен өзінің пішішін өзгертпеген. 

 

1.2.6.а,ә-сурет. Төрт бұрышты сопақша 

нысанның рентген сәулесінің бағытына 

сәйкес түрлі орналасуына байланысты 

қабылдағыштағы көлеңкелері.  
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Геометриялық үлкею – зерттелінетін мүше мен қабылдағыш ара 

қашықтығын алыстатқанда, оның рентгенограммадағы көрінісі өзінің нақты 

пішінімен салыстырғанда үлкейіп әрі айқын емес болып көрінеді. Оң 

жағымен жатқан иттің артқы аяқтарын рентгеногрфия тәсілімен қаптал 

проекцияда түсірілген рентгенограммасын мысалға келтірейік. Иттің оң (R) 

аяғын алға, краниальді жаққа, ал сол (L) аяғын артқа, каудальді жаққа 

жайғастырып орналастырдық. Рентгенограммада оң аяқ сүйек шеттерінің 

біртекті де тегіс және оның диаметрі сол аяқпен салыстырғанда кішірек 

екенін байқаймыз. Бұл құбылыс сол аяқтың оң аяқпен салыстырғанда 

қабылдағыштан алшақ 

орналасқанымен түсіндіріледі. 

 

1.2.7-сурет. Оң жағымен жатқан иттің 

артқы аяқтарының қаптал 

проекциядағы рентгенограммасы. 

Иттің оң аяғы (R), ал сол аяғы (L) 

әріптерімен белгіленген.  

 

Рентген сәулесі өзінің пайда 

болу нүктесінен (сәуле шығару 

анодынан) жайылған сәуле тәрізді 

болып тарайды. Осының салдарынан 

рентгенді көрініс әрқашан да 

үлкейтіліп беріледі. Бұл үлкейтілудің 

дәрежесі, зерттеліп жатқан мүше, 

рентгенді түтік пен көру 

қабылдағышының арасындағы 

кеңістіктердің өзара қатынастарына 

тәуелді. Бұл тәуелділікті мынадан 

көруге болады. Көру қабылдағышынан зерттелетін мүшеге дейінгі 

арақашықтықты өзгертпей, анод пен мүше арасын азайтқан сайын үлкейтілу 

анығырақ айқындалады. Фокусты (анод пен мүше арақашықтықты) үлкейту 

(1.2.8-сурет) кезінде рентгенді көріністегі көлеңке кішірейіп, бұрынғы 

қалпына жақындай түседі. Қарама-қарсы заңдылық «нысан – көру 

қабылдағышы» арақашықтығын үлкейту кезінде байқалады. Зерттеліп 

жатқан нысанның рентгенографиялық пленкадан (немесе көру 

қабылдағышынан) алысырақ орналастырса, онда оның рентгендік көріністегі 

көлемі  (1.2.9-сурет) өзінің қалыпты өлшемінен асып кетеді. 
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1.2.8-сурет. Анод пен нысан арасы 

қаншалықты аз болса, соншалықты 

үлкейтілуінің анығырақ 

айқындалуы.  

1.2.9-сурет. Зерттелетін нысан 

қабылдағыштан алыстаған сайын, 

оның рентгенді көріністегі көлемі 

өзінің өлшемінен соғұрлым үлкейіп 

көрінуі. 

 

Рентгенограмма сапасына әсер беретін факторлар 

1. Рентгенограммадағы көріністің оптикалық тығыздығы – электр 

тоғының қуаты мен экспозиция уақытына (мА-с), яғни экспозиция уақытында 

рентген түтігінен шыққан рентген сәулесінің жиынтығына тікелей 

байланысты. Рентгенограммадағы көріністің оптикалық тығыздығы – 

пленканың қараю деңгейі. Тығыздық жоғары болған сайын одан рентгендік 

сәуленің өтуі төмендейді. 

2. Рентгенограммадағы көріністің контрастылығы – электр тоғының 

экспозиция қуатына байланысты (кВ). Көрініс тығыздығын зерттеуде қуат 

мөлшерін 15% жоғарылату экспозициясы көрсеткішін екі есеге көтерумен 

тең. Сондықтан, рентгенографиялық зерттеулерде электр тоғының қуатын 

максимальді бере отырып мА-с көрсеткішін төмендеткен дұрыс (1.2.10-

сурет). Контрастылық – рентгенограммадағы түрлі ағзалардың оптикалық 

тығыздығының айырмасы (пленканың қараю деңгейі). Көрініс 

контрастылығының функциясы – рентгенограммадағы анатомиялық және 

патологиялық өзгерістерді жоғары деңгейде анықтау. Көрініс контрастылығы 

өздігінен жоғары немесе төмен болмайды, ол зерттеліп отырған анатомиялық 

аймаққа байланысты арнайы қарастырылады. 

 

 
А 

 
Ә 
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Рентгенограмманың қараю деңгейіне, контрастылыққа мА-с 

көрсеткішінің әсері.  

а  – 2,0  мАс, 62 кВ, экспозициясы төмен рентгенограмма. 

ә  – 5,0  мАс, 62 кВ, экспозиция екі есеге жоғарылаған.Сурет 1.2.10 

 

3. Рентгенограмма көрінісінің анықтылығы – геометриялық факторлар 

мен қозғалысқа байланысты – оптикалық тығыздықтың қараю деңгейінің 

өзгеруі, ондағы жіңішке сызықтар мен құрылымдар шекарасының 

айқындалуы. Сапалы рентгенограммада көлеңкелердің анықтылығы жоғары 

деңгейде  болады.  

4. Геометриялық факторлар – ара-қашықтықтар «анод-қабылдағыш» (АҚ) 

және «нысан-қабылдағыш» (НҚ). АҚ ара-қашықтықтың жоғарылауы мен НҚ 

арасының аз болуы – геометриялық бұлыңғырлықты азайтады. 

 

Жануарлар денесіндегі жазықтықтар мен бағыттар 

Жануарлардың дене мүшелері омыртқа бағанасын бойлай бас сүйектен 

құйымшаққа  қарай өтетін бір біліктің бойында орналасқан. Оның алдыңғы 

ұшында бассүйек, ал артқы ұшында құйрық орналасады. Дененің алдыңғы 

жағына қараған бағыттарды краниальді, ал артқы жағына қарағаны 

каудальді бағыттар (1.2.11-сурет) деп аталады.  

Жануарлардың аяқтар бөлімдерінің дене тұлғасына жақын орналасқан 

жоғарғы бөліктері проксимальді, ал алыс жатқан аяқ бөлімдерінің төменгі 

бөліктерін дистальді бөліктер деп аталады. Аяқтардың алдыңғы беті 

дорсальді, сыртқы беті латеральді, ішкі беті медиальді беттер деп аталады. 

Жануарлардың алдыңғы және артқы аяқтарының артқы беттері әр түрлі 

аталады. Алдыңғы аяқтың артқы беті пальмарлі немесе волярлы бет, ал 

артқы аяқтың артқы беті – плантарлы бет. 

 

 
1.2.11-сурет. Жануарлар денесіндегі бағыттар.  
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Жануарлардың денесіне көлденең жүргізілген жазықтықтар 

сегментальды жазықтықтар (1.2.12-сурет) деп аталады. Денеге көлденең 

жүргізілген сегменттік жазықтықтар арқылы жануарлар денесін бірінен кейін 

бірі орналасқан көптеген кесінді бөліктерге бөлуге болады. Жануарлар 

денесінің арқасына параллельді, денені жоғарғы және төменгі бөліктерге 

бөлетін жазықтықтар фронтальді немесе дорсальді жазықтықтар деп 

аталады. Аталған жазықтықтарға байланысты жануарлар денелерінде бір-

біріне қарама-қарсы орналасқан екі бағытты: жазықтықтардан дененің 

арқасына қарай дорсальді, ал дененің төменгі құрсағына қарай вентральді 

бағыттарды анықтауға болады.  

 

 

1.2.12-сурет. Жануардың денесіне 

көлденең, сегментальді және 

арқасына параллельді, фронтальді 

жүргізілген жазықтықтар.  

Жануарлар денесіне омыртқа жотасының қыры арқылы жүргізілген 

жазықтық орталық сагиттальді жазықтық денені тепе-тең екі (1.2.13а-

сурет) бөлікке бөледі.  

Дене бөліктерінің, мүшелер мен ағзалардың орталық жазықтыққа 

қараған ішкі бетін медиальді, ал бұған қарама-қарсы жақтағы дене 

мүшелерінің сыртқы бүйір бетін латеральді беттер, аталған беттерге 

байланысты дене бағыттарын медиальді және латеральді бағыттар 

дейді. Сонымен қатар аяқ осіне қараған бағыт-аксиальді, ал оған 

қарама-қарсы бағыт абоксиальді болып (1.2.13ә-сурет) ажыратылады. 

аә  

1.2.13-сурет. Жануарлардың омыртқа жотасы арқылы жүргізілген (а) 

жазықтықтар мен (ә) бағыттары.  
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Бақылау сұрақтары 

1. Рентгендік көрініс дегеніміз не? 

2. Ренгендік дифференциацияның абсорбционды заңын қалай түсінесіз? 

3. Тангенциальді заңның мәнін қалай түсінесіз? 

4. Рентгенография тәсілі рентген сәулесінің қандай қасиеттеріне 

негізделген?  

5. Позитивтік рентгенограмманың негативтен айырмашылығы қандай? 

6. Проекция және төсеу дегеніміз не?  

7. Жануарлар денесіндегі жазықтықтарды атаңыз. 

8. Төсеудің ережелері, рентгенологиялық зерттеу кезінде анод-

қабылдағыш пен нысан-қабылдағыштың арақашықтығы қандай болуы 

қажет? 

9. Экрандағы суреттің сапасы рентген сәулесінің бағыты мен 

таңдалынған проекциясының ара-қатынасына тәуелді ма?  

10.  Рентгендік көрініске әсер ететін факторларды атаңыз. 

11.  Жануарлар денесіне қатысты рентген сәулесінің бағыттарын атаңыз. 
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1.3  Рентгенконтрасты заттардың жіктелуі. Табиғи және жасанды 

контрастылық. 

 

Рентгенконтрасты заттар дегеніміз (РКЗ) – рентген сәулесін бойына 

сіңіру қасиеті қоршаған мүшелермен салыстырғанда өзгеше болатын, 

қантамырларын, азық қорыту мен несеп шығару жүйелерін және т.б. 

мүшелерді сәулелік әдіспен зерттеу үшін қолданылатын диагностикалық 

препараттар тобы. 

Қазіргі уақытта рентгенконтрасты заттардың көптеген дәрілік түрлері 

шығарылуда. Ғылыми деректер бойынша рентгеноконтрасты заттарды 

олардың физикалық-химиялық қасиеттеріне қарай жіктеу жөн екені 

дәлелденген. Мұндай жіктеу барлық рентгенконтрасты препараттарды 

қамтиды. Рентгенологияның жүз жылдан аса уақыт даму тарихында 

рентгенконтрасты заттардың көптеген түрі шығарылған, олардың бір бөлігі 

салыстырмалы токсикалық әсері жоғары болғандықтан қолдануға тыйым 

салынған. Бірақ бұл препараттар да жіктеуге кіруі тиіс, себебі, олар туралы 

ғылыми деректер рентгенконтрасты заттардың жаңа синтезі үшін өте 

маңызды. 

Рентгенконтрасты заттар негізгі екі топқа бөлінді, олар:  

1. Рентген сәулелерін бойына сіңіріп алатыннемесе рентгенпозитивті заттар; 

2. Рентген сәулелерін бойына сіңірмейтін, рентгеннегативті заттар. 

Тәжірибеде бұл жіктеудің маңызы зор. Ол қандай затты ағзаға енгізген 

жөн екенін көрсетеді. Рентген сәулесін сіңіру коэффициенті төмен газ тәрізді 

заттар ма, жоқ әлде құрамында рентген сәулесін жұту коэффициенті жоғары 

атомдары бар қосылыстар ма, осыларды анықтайды. 

Рентгенолог, хирург, терапевт, уролог және басқа да мамандар үшін 

рентгенконтрасты заттардың бірінші тобы маңызды. Бұл топты екі топшаға 

бөледі. Біріншісі: құрамында йоды бар және екіншісі: құрамында йоды жоқ 

заттар. Қазіргі кездегі синтетикалық рентгенконтрасты заттардың маңызды 

бөлігіне  йодты жатқызуға болады. 

Құрамында йоды бар препараттарды негізгі үш топқа бөлуге болады:  

1 - бейорганикалық йодидтер;  

2 - майлы ерітінділер және йодты препараттардың суспензиялары;  

3 - органикалық йод алмастырғыш қосылыстар жатады. 

Органикалық йодты заттардың және йодты қосылыстардың майлы 

суспензиялардың маңызы тәжірибеде өте зор. Йодты сутегі қышқылы 

тұздарының ерітінділерін қантамырға енгізу, мамандарға тереңде жатқан 

мүшелердің топографиясын зерттеуге мүмкіндік береді.  

Екінші, құрамында йоды жоқ контрасты затқа – барий сульфаты 

жатады. Барий сульфаты (BaSO4) – ақ ұнтақ түріндегі препарат. Оны қарын-

ішек жолдарын: өңеш, қарын және ішектерді зерттегенде дайын быламық 

түрінде пайдаланады. 

Барий сульфаты шырышты қабығына жақсы жабысу үшін, оның 

құрамына танин (клизма кезінде), натрий цитраты, сорбит немесе жұмыртқа 

ақуызы, ал жабысқақтығын күшейтуге – желатин немесе целлюлоза 
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(қарынды зерттеу кезінде) қосады. Жоғарыда көрсетілген құрама бөліктер 

БарВИПС препарат құрамында болады. 

Барий сульфатын зерттелетін мүшеге және диагноз қоюдағы талапқа 

қарай суға араластырып, қою быламық немесе сұйық күйінде қолданылады. 

Зерттеуде қолданылатын барийдың мөлшері жануарлардың салмағына 

байланысты. Барийдың сұйық түрін жануарлардың ішіне резеңке түтік 

арқылы немесе жемге, арпаға, сұлыға алдын-ала сулап, араластырып беруге 

болады. 

Ит пен мысық сияқты ұсақ жануарларға барий сульфатын сүтпен, 

айранмен береді. Егер жануар өздігінен азық ішпесе, оның басын көтеріп 

тұрып контрасты затты ұртына қасықпен салып, жұтып қоюына жағдай 

жасайды. Ішектің артқы бөліктерін зерттеу үшін барийдың сұйық түрін 

клизма арқылы қолданады. 

Барий сульфаты қарын-ішек жолдарында сіңірілмейді. Ол өңеште, 

қарында және онекі елі ішекте жануар қабылдаған соң бірден көрінеді. Ащы 

ішектің дистальді бөлігі мен тоқ ішектіңсапалы контрасты суретін шығару, 

ауру жануардың кеңістікте орналасуына да байланысты.  

Барий сульфатын қарын-ішек қабырғасының перфорациясына күдік 

болса, анамнезде препаратқа жоғары сезімталдық пен жаралық колитте 

қолдануға болмайды. Бұл жағдайда контрасты сурет алу үшін құрамында 

йоды бар рентгенконтрасты заттарды (урографин, гастрографин, ультравист 

т.б.) қолдануға болады. Кері әсер етудің ең көп кездесетіні: іш қатуы, ішектің 

жиырылуы, іш өтуі. 

Үстемелі контрастылау үшін (ішек қабырғасын барий сульфатымен 

газбен толтыру) барий сульфатын көмірқышқыл газымен немесе газтекті 

қосылыстармен араластырады.  

Рентген сәулелерін бойына сіңірмейтін, рентгеннегативті препараттар 

тобына газдар кіреді – сондықтан олар (динитроген оксиді, көмір қышқыл 

газы, ауа) рентгенограммада айқын көрінеді. Қанға енгізгенде көмір қышқыл 

газы, ағза мен жасуша кеңістігіне динитроген оксиді, ал қарын-ішек 

жолдарына ауа қолданылады. Рентгеннегативті контрасты заттарды 

жануарлардың қарыны мен ішектерін зерттеуде аз қолданады, себебі олар 

рентгенограммада мүшелердің анатомиялық және функциональді 

өзгерістерін толық қамти алмайды. 

Табиғи контрастылық ауалы немесе құрамында ауасы бар 

ұлпалардың қасында тығыз ұлпалар болған жағдайда пайда болады. Мысалы: 

бұл көкірек қуысының мүшесінде рентгендік суретінде өкпе ұлпалары ашық, 

қараңғы көлеңкеде  анық көрінеді.  

Бір-біріне жақын орналасқан мүшелер мен ұлпалардың тығыздықтары 

бірдей болса, оларды рентгенсуретте ажырату қиын. Оларды анықтау үшін 

рентгенконтрасты заттарды қолданып, жасанды контрастылық істеу қажет. 

Ол үшін әр түрлі мүшелерге контрастылығы жоғары немесе төмен заттарды 

енгізіп, зерттеу арқылы жүзеге асырады. 

Рентген контрасты заттарды енгізудің жолдарына: 

- қантамырлары арқылы; 
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- қарынға, ішекке пероральді (соның ішінде зонд арқылы); 

- тік ішек арқылы;  

- патологиялық қуыстарға, өт қапшығына және бүйрекке теріні тесу арқылы;  

- өт пен қуық қапшығына, несеп жолына, жатырға шприцтер мен катетерлер 

арқылы. 

Қан тамырларына РКЗ енгізген кезде препарат қан арқылы мүшелерге 

сіңіріледі де, сол жерде жинақталады және сыртқа (элименация) шығады. Бұл 

әдіс өт қабы мен оның жолын (холецистография) және бүйрек пен несеп 

жолын арнайы (урография) зерттегенде қолданылады. 

Рентгенконтрасты заттарды қолданғанда оның мүшеге  тигізетін кері 

әсерінің патогенезі осы уақытқа дейін толық зерттелмеген. РКЗ қанның 

ұюына, бүйрек пен бауырға, қалқанша безге, сонымен қатар жануардың 

иммунды жүйесіне кері әсер ететіні белгілі болып отыр. Бұл өз кезегінде 

контрасты заттарды жаппай қолдануға мүмкіндік бермейді. 

Рентгенконтрасты заттардың ағзаға тигізетін кері әсерін үш түрге: 

жеңіл, орташа және ауыр деп бөлуге болады. Жеңіл әсерінде, оған терінің 

қызаруы жатады, жануарға емдік шаралар қолданудың қажеті жоқ. Қызаруы 

өздігінен басылып, аздаған уақыттан соң жойылып кетеді. Орташа әсерінде 

емдік шаралар қолдануды талап етеді, бірақ жануардың тіршілігіне қауіп жоқ. 

Ауыр әсерінде ағзаға келетін қауіп болғандықтан жедел жәрдем көрсетуді 

талап етеді. Ентігіп тынысының тарылуы, діріл, құсу сияқты клиникалық 

белгілер контрасты заттарды тамырға енгізгеннен кейін 20 мин. ішінде 

байқалады.  

Рентгенологиялық бөлмелерде рентгенконтрасты затқа антидот ретінде 

натрий тиосульфатының 30% ерітіндісі болуы керек. Жануарларды контрасты 

әдіспен зерттеу алдында оның йодқа аллергиясын тексеру қажет.  

 

Рентгенконтрасты заттардың әсер ету механизмі. 

Рентгенконтрасты зат билиграфинді вена қантамырға енгізгенде ол қан 

арқылы бүкіл ағзаға таралады. Нәтижесінде бір уақытта екі үрдіс жүреді: 

билиграфин ақуызбен қосылады, ал бос билиграфин бүйректе қармалып, 

ағзадан зәрмен бірге шығарылады. Бұл екі үрдіс те жылдам жүреді. Препарат 

пен ақуыз қосындысының қандағы концентрациясы инъекциядан 10 

минуттан кейін ең жоғары мөлшеріне жетеді. Бос билиграфиннің қандағы 

концентрациясы ағзаға енгізгеннен кейін бес минуттан соң бірден түседі. Ал 

60-90 минуттан кейін контрасты зат қанда мүлдем болмайды, себебі осы 

уақыт аралығында олардың қан сарысуындағы ақуызбен байланысы 

төмендейді.  

Холецистография әдісі бауыр қан құрамындағы рентгенконтрасты 

заттарды қармап алып өтпен бірге бөлінуіне және өт қапшығында сол 

заттардың жиналуына негізделген.  

Рентгенконтрасты заттарды пероральді да қолдануға болады. Онда 

билигност жіңішке ішекте сорылып, қанмен бірге бауырға және ары қарай 

үлкен қанайналымға түседі. Қанда контрасты зат сарысудағы ақуыз 

фракцияларымен байланысқа түседі. Бұл байланыс мықты және 
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диссиоциацияғатүсу қабілеті төмен болғандықтан, бүйрек арқылы сыртқа 

шығарылмайды. Себебі, қосынды зат гломерулярлы мембрана арқылы 

өтпейді. Бауыр торшалары ақуызды кешенді қармап, оны босатады және 

контрасты затты өтпен бірге шығарады. Контрасты зат өтпен бірге өт 

қапшығына түсіп, сол жерде оншақты есеге қоюланады, нәтижесінде 

рентгенограммада өт қапшығының көлеңкесі пайда болады. Контрасты заттар 

өтпен ішекке түсіп, азық қорыту мүшелері арқылы ағзадан шығарылады. 

Рентгенонтрасты затты ағзаға енгізгеннен кейін 2-3 минутта оның ең 

үлкен концентрациясы бүйректе болады. Ағзадан урографиялық рентген 

контрасты заттар толықтай дерлік (98%) бүйрекпен бөлінеді. Қалыпты несеп 

шығару жүйесінің функциясы кезінде контрасты заттардың бөлінуі жоғары 

жылдамдықпен өтеді, дегенмен жартылай шығару периоды 60-120 минутты 

құрайды. РКЗ қалғаны анағұрлым жай бөлінеді, оның толықтай шығарылуы 

6-8 сағатқа созылады. Бүйрек жеткіліксіздігі кезінде бұл үрдіс 2-3 тәулікке 

дейін болуы мүмкін. Шумақшалық фильтрация дәрі-дәрмектердің үш йод 

араласқан ренальді экскрецияның негізгі жолы болып табылады (85-100%). 

Ағзаның дегидратациясы кезінде диурездің төмендеуі несепте контрасты 

заттың концентрациясын үлкейтеді. Гипергидратация кезінде, керісінше, 

диурез көлемі өседі және несептегі РКЗ концентрациясы төмендейді.  

 

Бақылау сұрақтары 

1. Рентгенконтрасты заттар дегеніміз не? 

2. Табиғи контрастылық қалай пайда болады? 

3. Жасанды контрастылық қалай жасалынады, ол үшін не қажет? 

4. Контрасты заттар қандай топтарға бөлінеді?  

5. Контрасты заттарды ағзаға енгізу жолдары қандай? 

6. Контрасты заттың негізгі құрылымдық элементін атаңыз. 

7. Рентген контрасты заттардың жергілікті әсері деген не? 

8. Рентген контрасты заттардың әсер ету механизмі қандай? 

9. РКЗ ағзаға тигізетін кері әсері  қалай бөлінеді? 

10. Рентген контрасты заттарды вена қантамыры арқылы енгізгенде әсер ету 

механизмі қандай? 

11.  Рентген контрасты заттарды пероральді қолданғанда әсер ету механизмі 

қандай? 

 



1.4 Рентгенологиялық зерттеудің негізгі тәсілдері 

 

Рентгенологиялық диагностикада рентгендік сәулеленудің келесі 

қасиеттері – мөлдір емес денелерден өтіп, ұлпалардың тығыздығына 

байланысты рентген сәулесінің мүшелерде түрлі қарқында сіңірілуі 

қолданылады. Рентгенологиялық зерттеуде ағза арқылы біркелкі рентгендік 

сәуле шоғырын өткізеді. Физикалық заңдарға сәйкес ауру жануар 

мүшелерінен өткен рентген сәулесінің сіңірілу коэффициенті әртүрлі, 

сондықтан ол мүшелерден шыққанда біркелкі болмайды. Рентгендік 

сәулелену көзге көрінбегендіктен оны бақылау үшін арнайы экран немесе 

рентгендік пленка пайдаланылады. Рентген сәулесінің ағзалардың 

оптикалық тығыздығына байланысты әртүрлі сіңірілуіне байланысты, 

экрандағы көріністе зерттеліп отырған мүшелер ашық немесе қараңғы 

көлеңке береді. Жануарлардың денесінен өткен рентген сәулелері 

тығыздығы аз жерлерді экранда – «ашықтану», ал тығыздығы жоғары 

жерлердегі қараю аймағын – «көлеңкелену» дейді. 

Жануарларды экран арқылы зерттеу – рентгеноскопия деп аталады. 

Экрандағы түрлі-түсті көріністер қалай көрінсе, солай айтылады, ал 

рентгенограммада керісінше, ашықтануды – «көлеңкелену» деп, ал 

көлеңкеленуді – «ашықтану» деп атайды. Рентгенографиялық тәсілде 

дәрігер рентгенолог негативті көріністі бағалайды, сол себепті 

рентгенограммадағы суреттің түсі экрандағы көрініспен салыстырғанда 

қарама-қарсы болады. 

Осыған байланысты рентгендік тілге үйрену қажет. Мүшелер мен 

ұлпалардың, олардың тығыздығы мен көлеміне байланысты рентген 

сәулесін әртүрлі сіңіруін–нағыз контрастылық дейміз. Бұл қасиет 

рентгендік көріністі алуға мүмкіндік туғызады. Көптеген ағзалар, әсіресе 

іші қуыс мүшелер (қантамырлары, ішек-қарын ағзалары) рентген сәулесін 

бірдей сіңіреді, сондықтан оларда табиғи контрастылық байқалмайды. 

Мұндай жағдайда ауруларды балау үшін арнайы рентгенконтрасты заттар 

қолданылады.  

Іші қуыс мүшелерді контрасты заттармен толтыру оның тығыздығын 

қоршаған ортаның тығыздығынан азайтып немесе керісінше көбейтіп, 

рентген сәулесін түрлі деңгейде сіңіруге мүмкіндік береді.  

Контрасты заттарды белгілі бір мүшенің қуысына, сол мүшенің 

айналасына, қан тамырларына, паренхималық мүшелерге енгізуге болады. 

Рентгендік көріністің қорытындысын балауда әртүрлі тереңдікте орналасқан 

мүшелердің көлеңкелері рентгенограммада біркелкі және күрделі 

жалпылама көлеңке беретіні ескерілуі керек. Сондықтан, 

рентгенограммадағы патологиялық өзгерістерді анықтау үшін ек - тік және 

қаптал (жанынан) проекцияларда түсірілуі керек. 

Әртүрлі ағзалар мен жүйелердің қызметін зерттеу үшін рентгенолог 

рентгенологиялық зерттеулердің бірнеше тәсілдерін қолданады. Ауру 

жануарларды зерттеуде әрбір тәсіл атауы, өзіндік әдісі, қолдану 

ерекшеліктері мен арнайы дайындықтан өткізу жолдары бар. 
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Клиникалық және зертханалық зерттеулермен бірге рентген сәулесін 

қолдану ауру малға толық және дәл диагноз қоюға мүмкіндік туғызады.  

Ветеринариялық тәжірибеде рентгенологиялық зерттеудің бірнеше түрі 

қолданылады: рентгеноскопия (рентген сәулесі арқылы ағзалар мен мүшені 

монитордан көру), рентгенография (ағзалардың кескінін рентгенограммаға 

түсіру) және флюорография тәсілдері. 

Рентгеноскопия 

Рентгеноскопия тәсілімен жұмыс істегенде зерттелетін жануарға, 

дәрігер-рентгенологқа сәуленің тигізетін зиянды әсері көп болады.  

Мүшелердің кескінін айнадан көру үшін рентген сәулесі мен 

ағзалардың мына қасиеттері пайдаланылады: 1. Рентген сәулесінің денеден 

тікелей өтуі; 2. Оның әсерінен кейбір химиялық заттардың жарқылдауы; 3. 

Ұлпалардың тығыздығына қарай рентген сәулесін өз бойына сіңіру қабілеті. 

Мүшелер мен ұлпалардың кескінін көру үшін арнайы көру айнасы 

қолданылады. Ол денеден өткен рентген сәулесінің мөлшері мен қарқынына 

қарай көру айнасы жарқылдайды. Егер айнаға рентген сәулесі неғұрлым көп 

және қатты қарқынмен әсер етсе, соғұрлым ол қатты жарқылдайды. Бұл 

жарқылдау құбылысы Стокс заңына тікелей байланысты, пайда болған 

жарықтың толқын ұзындығы әсер етуші жарықтың толқын ұзындығынан 

үлкен болады. 

Егер рентген түтігімен көру айнасының арасына бір затты немесе 

жануардың денесінің  бір бөлігін қойсақ, онда  одан рентген сәулесі өтіп, 

айна жарқылдайды, бірақ әр жері әртүрлі қарқынды күшпен. Себебі, дене 

ұлпасының тығыздығы әртүрлі, сондықтан оның сіңірілуі де біркелкі 

болмайды, содан барып көру айнасынан әртүрлі жарқылдау байқалады. 

Мысалы, ауа рентген сәулесін сіңірмейді, себебі оның тығыздығы өте 

төмен, ал оған қарағанда бұлшық ет, сіңір, паренхималық ағзалар, ішек аз да 

болса көбірек сіңіріп, өз бойына сіңіреді. Мүшелердің ішінде рентген 

сәулесін жоғары дәрежеде бойына сіңіретін сүйек ұлпасы. 

Сүйекті немесе металды көру айнасымен зерттеген кезде ол 

жарқылдамайды, ал жарқылдаса да өте баяу. Себебі, олар арқылы рентген 

сәулесі өтпейді, өтсе де өте аз мөлшерде, содан барып көру айнасында 

көлеңке пайда болады. Ал сүйектің айналасындағы ұлпалар өзінің 

тығыздығына қарай әртүрлі жарқылдайды. Көру айнасының дене кескіні 

түспеген аумағы, рентген сәулесінің тікелей түсу әсерінен өте қатты 

жарқылдайды, содан барып көру айнасында әртүрлі жарқылдаудың әсерінен 

кескіннің көлеңкесін көреміз. Қазіргі кезде сандық технологияның дамуына 

байланысты, заманауи құрылғылардың көмегімен сапасы өте жоғары 

рентгендік көріністерді талдауға мүмкіндік бар. 

Ағзаларды рентген сәулесі арқылы зерттегенде, көру айнасын 

жануардың денесіне жанастыра тигізу керек. Рентген түтігі зерттелетін 

дененің қарама-қарсы жағында орналасады, ал оның экраннан қашықтығы 

60-90 см болуға тиіс, себебі көру айнасының 30х40 сантиметрлі  аумағына 

рентген сәулесінің фокусы толық түсіп, қамту керек. 
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Рентгенография 

Рентгенография – ең қолайлы және тиімді тәсіл. Рентгенограммада, 

айнадағы көрініске қарағандаөте ұсақ өзгерістер жақсы көрінеді. 

Рентгенограмма – рентген сәулесінің зерттелетін затпен әсерлесу 

құбылысы негізінде зерттелетін нысанның жарық сезгіш материалдарға 

рентгенпленкаға түсіріліп алынған кескіні.  

Рентген пленкасының негізі целлулоидтан жасалып, балауызбен 

көмкерілген. Оның екі жақ бетіне жарық сезгіш күміс қоспа жағылған, 

сондықтан таза пленканы қараңғы жерде, картоннан жасалған қара қорапта 

сақтайды. Суретке түсіру үшін пленканы кассетаға салады, оның 

жануарларға қараған жағы алюминийден жасалғандықтан рентген сәулесін 

тұтпайды. 

Кассетада рентген пленкасы екі үдеткіш экранның арасына салынады. 

Үдеткіш экранға рентген сәулесінің әсерінен жарқырайтын химиялық қоспа 

жағылған. Рентгенсуретке түсіргенде, рентген пленкасына рентген 

сәулесімен бірге үдеткіш экранның да жарқыраған әсері тиеді. Рентген 

пленканың жарық сезгіш қабаты балауызбен араласқан, ұсақталған. Сол 

себепті ондағы бромды күміспен кристалдануы жылдамдайды. Бейне 

шығарушы ерітіндіде, пленканың рентген сәулесі түскен жеріндегі 

бромдалған күміс, таза күміске және бромға жіктеледі. Бром бейне 

шығарушы ерітіндідегі сілтіге сіңіп кетеді де, таза күміс пленканы 

қарайтады. Рентген пленкасы көп түскен сайын оның қараю қасиеті қоюлана 

түседі. Бейне шығарушы ерітіндіден кейін пленканы суға салып, ерітіндінің 

қалдығынан тазалап жуғаннан кейін тұрақтандырушы (бекітуші) ерітіндіге 

салынады, бромдалған күмістің қалдығы еріп, пленканың жарық сезгіштік 

қасиеті жоғалады. Содан кейін пленканы тазалап жуып, кептіреді. 

Зерттелетін мүшенің атомдарынан шыққан шашыранды сәулелер пленкаға не 

экранға түсіп, мүшелердің айнадағы көрінісін төмендетеді. Бұл кемшілікті 

жоюдың екі түрі бар. Біріншісі – рентген түтігінен шыққан сәулені қосымша 

түтік арқылы (тубус) белгілі бір аумақта шектеп жіберу. Бұл кезде 

шашыранды сәуле азайып, экранға не пленкаға тік түсетін сәулелердің саны 

молаяды. Екіншісі– жануар мен пленканың, не экранның арасына сұрыптау 

торшілтерін қондыру. Торшілтер жіңішке қорғасын таспаларынан жасалған. 

Бұл торшілтер тік өтетін сәулелерді ғана жіберіп, шашыранды сәулелерді 

ұстап қалады. Рентген суретінде торшілтердің өзі көрінбес үшін айнаға қарап 

не суретке түсірген кезде қозғалып тұрады да көлеңкесі шайылып, 

көрінбейді. 

Рентген суретіндегі мүшелер әр уақытта үлкейіп көрінеді, оларды өз 

деңгейінде көру үшін рентген түтігін суретке түсіретін мүшеден алыстатып, 

мүшені рентген пленкасына барынша жақындату қажет.  

Екі негізгі тәcілдерді (айнаға қарау, рентген суретіне түсіру) бірімен-

бірін салыстырып тексерсек, айнамен қарағанда рентген сәулесінің теріге 

тигізетін әсері 25 есе жоғары. Мысалы, көкірек қуысындағы мүшелерді 

рентген суретіне түсіргенде сол жердің терісіне түсетін рентген сәулесі 9-11 

миллирентген, ал айнамен қарағанда ол жерге түсетін сәулелену әсері 225 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96
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миллирентгенге тең, яғни 25 есе көбейеді, ал ұрық безіне бұл жағдайда орта 

есеппен 30 миллирентген сәуле түседі. Жануар денесін бір минуттан артық 

уақыт айнамен қараса, ұрық безіне түсетін сәуле рентгенографияға қарағанда 

20 есе өседі. Заманауи сандық рентген құрылғылар көмегімен монитор 

арқылы қарағанда, сәуленің кері әсері 7-10 есеге азаяды.  

 

Рентгенфлюорография 

Рентгенофлюорография тәсілі – экраннан суретке түсіру үшін арнайы 

флюорограф құралы қолданылады. Аурудың алдын алып, профилактикалық 

іс-шара жүргізу үшін қолданылады. Рентгенфлюорографиялық суреттің 

көлемі өте кішкентай (2,4х2,4; 3,2х3,2) болғандықтан, оны дерт түрін 

анықтауға пайдаланбайды. Қолданылатын орны – отар арасынан сырқаты бар 

малдарды іріктеп алып, дер кезінде арнайы ем қолдану. Флюорограммаларды 

флюороскоп құралы арқылы үлкейтіп қарап, қорытындысын береді. 

Рентгенологиялық зерттеудің арнайы әдістері. Арнайы әдістер 

бөлек ағзаны зерттеуге қолданады, оларға: томография; бронхография, 

фистулография, урография, ангиография  т.б. жатады. 

Томография. Рентген суретіндегі көріністердің көлеңкелері бірімен-

бірі қабаттасқан косымша көлеңкенің ішіндегі (құрамындағы) өзгерістерді 

көру үшін, оны қатпарлап, бөлшектеп бір бөлшегін екінші бір бөлшегінен 

ажырату тәсілі қолданылады. Бұл тәсілді орындау үшін жануарды екі қарама-

қарсы бағытта рентген суретіне түсіреді. Бірінші бағыт – көкірегімен экранға 

тиіп тұрады. Бұл бағытта қай жағын тексеру керек екендігін анықтайды, 

осыдан кейін бүйірінен түсірген суретте дерттің катпарларының тереңдігін 

анықтайды. Ауру жануар рентген құралының үстеліне жатқызылады да, 

қондырғыдағы түтікті суретке түсіретін мүшеге дәлдеп, суретке түсіретін 

қатпардың тереңдігін анықтап, түтікті орнына апарып қояды, сонан соң 

суретке түсіреді. Рентген түтік пен пленка (кассета) өзара қондырғы білік 

арқылы байланысқан және қозғалғанда екеуі бір мезгілде, қарама-қарсы 

бағытта жылжиды. Қондырғы білік айналатын кіндік әр уақытта суретке 

түсіретін қатпардың тереңдігіне сай келеді. Сонымен түтік, қондырғы 

айналатын кіндік, кассета өзара қондырғы білік арқылы байланысқандықтан 

керек қатпарлар (зерттелетін) суретте қозғалмай анық түседі, ал басқа 

тереңдіктегі мүшенің бөлшектері қозғалыста болады, сондықтан шайылып 

көрінбейді. 

Бронхография. Бронхыларға контрасты заттар жіберіп, бірнеше 

бағытта рентген суретіне түсіру тәсілі. Бұл тәсілді іштен туа пайда болған 

бронхы дерттерінің түрін анықтауда, өкпенің созылмалы жиі асқынатын 

қабынуын, өкпенің ұзаққа созылған тығыздануын, өкпенің шектелеп 

іріндеуінің созылмалы түрін, өкпе дерттерінің қайталануын анықтау кезінде 

қолданылады. 

Бронхография тәсілін өткізер алдында жансыздандыру тәсілін, 

қолданылатын РКЗ түрін анықтап алады. Жансыздандыру тәсілін алдына 

қойған мақсатқа қарай таңдайды. Мысалы, бронхылардың қимыл-
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қозғалыстарын, бұлшық еттерінің жиырылуын анықтау үшін тыныс алатын 

жолын ғана 10%-новокаин ерітіндісімен жансыздандырады.  

Ангиография – қантамырларын рентгенконтрасты зат қолдану арқылы 

зерттеу әдісі. Қантамырларының көлеңкелерінен көптеген аурулардың 

асқынуын, қатерлі ісіктерді, ағзаның аномальді дамуын, тамырлардың 

жарақаты зақымдануынан болған түрлі патологиялық өзгерістердің мөлшерін 

(1.4.1-сурет) байқауға болады.  

 

1.4.1-сурет. Иттің башбай 

қантамырларының ангиограммасы. 

Соңғы фаланга тұсында қан 

тамырының ісік әсерінен өзгергені 

байқалады.  

 

 

 

Фистулография – жара жолын 

контрасты затпен толтыру арқылы 

рентгенография әдісімен зерттеу. 

Әдістің басты мақсаты – жара өзегінің 

көлемін, тармақталуын, қалталануын 

және оның патологиялық (1.4.2-сурет) 

ошақпен байланысын анықтау. 

 

 

1.4.2-сурет. Иттің ортан жілік 

тұсындағы жара қаяуының 

тармақтарына контрасты зат 

енгізілген.  

 

 

Урография – бүйрек және несеп шығару жолдарын рентгенконтрасты 

зат қолдану арқылы зерттеу әдісі. Бүйрек қандағы контрасты заттарды өзінің 

бойына сіңіргендіктен оның көлеңкесі айқындала түседі. Бүйрек несеп 

арқылы контрасты заттарды ағзадан шығарады. Сау жануарлардың бүйрек 

астаушасы, несепағары және қуығының көлеңкелері рентгенограммада анық 

байқалады.  
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Бақылау сұрақтары 

1. Рентгенологиялық зерттеудің негізгі тәсілдерін атаңыз. 

2. Рентгенологиялық зерттеудің арнайы әдістері қандай? 

3. Бронхография әдісі нені зерттейді? Оның рентгендік көрінісі және 

техникасы қандай? 

4. Фистулография әдісі не үшін қолданылады? 

5. Ангиография қандай әдіске жатады? Кері әсерлері бар ма?   

6. Рентгеноскопия дегеніміз не?  

7. Рентгенография дегеніміз не? 

8. Рентгенограмма қалай құрылады? 

9. Неге екі үдеткіш экранды қолданады? Үдеткіш экранның мақсаты 

қандай?  

10.  Жануарлар ұлпаларының рентген аппаратының экранында көлеңкелі 

көріністің пайда болуының механизмі қандай? 



1.5. Сандық рентгенология 

Кейінгі онжылдықтардың ағымында рентгенография тәсілімен 

алынған суреттер рентгендік сәуленің әсерінен пленкалардың 

көлеңкелену дәрежесінің өзгеруімен сипатталатын аналогты әдіспен 

жүзеге асырылып келді. Рентгендік компьютерлік томография алғашқы 

жылдарда сандық қондырғы болғанымен, одан алынған көріністер 

аналогтық түріне ауыстырылып отырған. Қазіргі кезде тәжірибеде 

қолданылатын сәулелік диагностиканың заманауи әдістері – 

рентгенография, ангиография, компьютерлік томография және т.б. сандық 

болып табылады.  

Осы сәулелердің (рентгендік, гамма-сәуле, ультрадыбыс 

толқындардың) әсерінен зерттеліп отырған анатомиялық құрылымынан 

электромагниттік сәуленің өтуі немесе берілуі өздігінен көрініс 

бермегенімен, оны арнайы алгоритмдердің көмегімен компьютерлер 

арқылы есептеуге болады. 

Рентгенографияның сандық әдістерінің аналогты тәсілден 

артықшылығы: 

1. Рентгендік сәуленің кванттарға сезімталдығы сандық тәсілде 

күшейткіш сигнал пайдаланылуына байланысты сурет сапасының 

жоғарылауы және сәуленің кері әсерінің азаюы. 

2. Рентгендік көріністі алуда экспозицияны дұрыс есептемеу сияқты 

кемшіліктерді компьютер арқылы өңдеп, түзетуге болады. 

3. Сандық көріністі әртүрлі өлшемдерді пайдаланып, үшөлшемдік 3D 

реконструкцияны құрастыруға мүмкіндік бар. 

4. Қазіргі уақытта рентгендік көріністің бірыңғай стандартты форматы 

DIKOM 3,0 жасақталған. Бұл стандарттың көмегімен (құрылғы мен оны 

өндіруші мекемесіне қарамастан) рентген суреттерді оқуға, өңдеуге және 

ғаламтор арқылы жіберуге болады.  

Келешекте сәулелік диагностиканың барлық әдістері сандық тәсілге 

ауысып, рентген суреттерді өңдеу компьютердің мониторы арқылы іске 

асырылып сақталады. Қазіргі кезде рентгенограмма шығарумен 

салыстырғанда ангиография немесе МРТ жазбаларын лазерлік дискіде 

(CD-ROM) жазып сақтаған арзан әрі қолайлы.  

Рентген құрылғытүтігінен шығатын негізгі сигналды сандық түрлендіру 

арқылы компьютердің мониторында суреттейді. Монитордағы көріністі 

әртүрлі арнайы бағдарламаның көмегімен өзгертуге (үлкейтіп, кішірейтіп, 

контрастылығын күшейтуге немесе азайтуға және т.б.) болады, осындай 

компьютерлік технологияның көмегімен дәрігер қарапайым 

рентгенограммада көрінбейтін керекті мәліметтерді, патологиялық 

өзгерістерді байқауына мүмкіндік алады.  

Сандық рентгенограмманың сапасы қарапайым аналогты пленкалы 

суретпен салыстырғанда 20-30 есе жоғары және зерттелетін жануарлар мен 

рентгенолог қызметкерлерге рентген сәулесінің кері әсері 10-15 есе аз түседі. 

Зерттеу уақыты 15 секундқа дейін қысқарған, түсірілген нысанды негативті 
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және позитивті (1.5.1-сурет) түрінде өзгертуге болады. Осыдан басқа барлық 

рентген суреттері компьютерде мұрағат ретінде сақталады, тексерілген 

жануардың иесіне фотоқағаз немесе дискетте электронды түрінде беріледі, 

электрондық поштамен кез-келген ветеринариялық мекемелерге, сонымен 

қатар шетелдерге де (көбінесе халықаралық аренаға шығатын жануарлардың 

мәселелерін шешу үшін) жіберіледі. 

 

а ә 

б в 

1.5.1-сурет. Шынтақ буыны мен көкірек қуысының негативті (а, б) және 

позитивті (ә, в) рентгенограммалары.  

 

Аналогты рентгенограммалармен (1.5.2а,ә-сурет) салыстырғанда 

сандық рентгенография көмегімен жасалған рентгенограмманың (1.5.2б-

сурет) сапасы жоғары болатынын дәлелдейтін көріністер келтірілген. Бірінші 

(а) рентгендік көріністе жануардың жамбас аумағының рентгенограммасы 

келтірілген. Мұнда рентген сәулесінің қуаты бел омыртқалары мен жамбас 

сүйектерін зерттеуге арналған. Тізе-буын аумағының қалыңдығы жамбас 

тұсымен салыстырғанда әлдеқайда аз болғандықтан анық көрінбейді. Екінші 

(ә) рентгендік көріністе бәрі керісінше. Рентген сәулесінің қуаты тізе буын 

аумағын анықтауға негізделгендіктен жамбас аумағында рентген сәулесінің 

сіңірілу белсенділігі жоғары, сол себепті ол рентгенограммада анық 

көрінбейді. Үшінші (б) сандық рентгенограммада қалың бел омыртқа мен 

жамбас тұсымен қатар жатқан ортан жілік пен тізе буын сүйектері де анық 

көрінеді. Мұндай сапалы суретті жасауда сандық рентгендік құрылғыда 

компьютерлік технологияны қолданудың маңызы ерекше. 
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1.5.2-сурет. Бел омыртқалары, жамбас және ортан жілік сүйектерінің 

аналогты (а, ә) және сандық (б) рентгенограммалары.  

 

Кейде жануарларды рентгенологиялық зерттеу жүргізуге мүмкіндік 

бермейтін  қиындықтар болады. Оған жануарлардың үркуі, қорқыныш пен 

ауырсыну, қозу синдромдары жатады. Рентгенологиялық зерттеуді сапалы 

жүргізу үшін жануарға наркотикалық зат қолдануды қажет етеді,сонда ғана 

сапалы зерттеу әдісі жүргізіледі және дәрігерге толық ақпарат алуына 

болады. Кейбір жағдайда ғана тыныштау жануарлар, ауырсыну сезімінің 

төмен болуы немесе жоқтығы наркозсыз зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді. 

Сондықтан рентгендік зерттеу жүргізудің алдында 8 сағатқа дейін 

жануардың аш болуы (бұл наркозды жүргізу үшін) керек. Арнайы рентгендік 

зерттеулерді (фистулография, холецистография, урография және т.б.) 

емдейтін дәрігермен ақылдаса отырып, сапалы рентгендік көрініс алу үшін 

алдын-ала осындай дайындық шараларын жүргізген дұрыс.  

Сандық рентген аппараттан алынған көріністер түрлі мүшелердің 

рентген сәулесін әртүрлі сіңіруіне, яғни олардың тығыздығына  байланысты. 

Мүшелердің тығыздығын рентгенография тәсілімен зерттегенде Хаунсфилд 

шкаласы деген ұғым қолданылады. Оған сәйкес түрлі мүше мен ұлпаларға 

байланысты абсорбция коэффициенті есептелген. Абсорбция коэффициенті– 

су үшін 0 (нөль) болып бекітілген. Жануарлар ағзасында тығыздығы жағынан 

ең жоғарғысы сүйек ұлпасы болғандықтан, Хаунсфилд көрсеткіші +1000 

(плюс мың) болып есептелсе, ал тығыздығы жағынан ең төмені ауа – 1000 

(минус мың) көрсеткішіне тең. 

Барлық ағзалар мен ұлпаларосы аралықта жатады: 

- шкаланың теріс жағына немесе гиподенсивті көрініс беретін тығыздығы 

төмендеу ұлпаларға май және өкпе жатады; 

- шкаланың оң жағына тығыздығы жоғарылау – бауыр, бүйрек, көк бауыр, ет, 

қан және т.б.  гиперденсивті көрініс беретін ағзалар жатады.  

Көптеген ағзалар мен ауру ошақтарының көлеңкелерінің абсорбция 

коэффициентінің айырмашылығы 10-15 аспауы мүмкін. Сандық рентген 
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құрылғының сезімталдығы аналогты рентгенография тәсілінен 20-40 есеге 

жоғары болғандықтан абсорбция коэффиценті айырмашылығы төмен 

көлеңкелерді талдауға болады. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Сандық рентгенографияның аналогты әдістен қандай айырмашылықтары 

бар? 

2. Хаусфильд шкаласы дегеніміз не? 

3. Позитивті және негативті рентгенограммалардың айырмашылығы 

қандай? 

4. Гиподенсивті көрініс беретін ағзаларға не жатады? 

5. Гиперденсивті көрініс беретін ағзаларға не жатады? 
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II БӨЛІМ 

АРНАЙЫ  РЕНТГЕНОЛОГИЯ 

2.1 Сүйек-буын жүйесін рентгенография тәсілімен зерттеу әдістемесі 

 

Сүйек-буын жүйелерінің зақымдалуын балауда рентгендиагностиканың 

маңызы зор. Қазіргі уақытта сәулелік диагностиканың әртүрлі тәсілдері бар: 

рентгенография, рентгеноскопия, ультрадыбыстық зерттеу (УДЗ), 

компьютерлік томография (КТ), магниттық-резонанстық томография (МРТ) 

және басқалар. Базалық рентгенографияда жануардың биологиялық 

ұлпалары ішінде сүйек ұлпасы ең жақсы нысан болып саналады. Тек қана 

рентгенографияда жоғарғы деңгейде сүйектердің пішіні мен құрылымын 

көрсете алады. Рентген сәулесімен қаңқаны зерттегенде тірі жануардың 

табиғи анатомиялық қатынастарын бұзбай-ақ ішкі және сыртқы 

құрылыстарын тікелей анықтауға болады. 

Сүйек-буын жүйелері ең алдымен механикалық тірек және қозғалыс 

қызметін атқарады. Сонымен қатар сүйек ұлпасы минералды зат алмасуына, 

ішкі орта гомеостазын сақтауға қатысады. 

Сүйектер атомдық салмағы мен тығыздығы әртүрлі ұлпалардан 

құралғандықтан, олар рентгенография кезінде анық контрасты көрініс алуға 

мүмкіндік береді.  

Рентгендік көріністі сараптау кезінде ең алдымен дені сау жануарларда 

байқалмайтын сүйектердегі өзгерістердің көлеңкесін, яғни патологиялық 

көріністі физиологиялық көріністен ажыратып анықтайды. Сүйектердің 

көптеген түрлері болатынын және олардың пішіні мен құрылымының әртүрлі 

екенін ескерсек, бұл нақты диагноз қоюды қиындатады. 

Егер рентгенологиялық көрініс анықталған морфологиялық өзгеріске 

сәйкес келсе, онда өзгерген көлеңкелі суретті патологиялық анатомия 

тұрғысынан болатынын ескерген жөн. 

Сүйек-буын жүйесі ауруларының диагностикасы мен дифференциальді 

рентген диагностиканың қиындығының тағы бір себебі, ол көптеген 

патологиялық үрдістердің, әсіресе оның бастапқы кезеңдерінде (мысалы, 

буынның жіті қабынуы) ауруға тән, сәйкес келетін көлеңкелі өзгерістерді 

көрсетпейтіндігі. Кейде, көптеген даму себебі әртүрлі аурулардың рентгендік 

көріністері бірдей болып байқалады. Сонымен қатар, кейбір патологиялық 

үрдістер (артрит) өзінің даму динамикасында түрлі рентгенологиялық 

симптомдарды береді. Сондықтан сапасы жоғары рентгенограммалар ғана 

(контрастылығы мен құрылымды мейлінше анық) сараптауға жарайды.  

Рентгенограмманы сараптағанда келесі көрсеткіштерге көңіл аудару 

керек:  

1. Рентгенограмманы жалпы бағалау. Рентгенограмманың ортасында 

зерттелетін қаңқа бөлігі орналасуы керек. Ауру жануардың рентгендік 

зерттеу кезінде орналасуына көңіл аударып, ол өз кезегінде проекциялық 

қателерді ескеруге мүмкіндік береді. 

2. Көріністің дұрыс таңбалануы. Көрініс «R» (оң жақ) және «L» (сол жақ) 

әріптерімен таңбаланады. Тік проекцияда әріп сыртқы  шетінде тігінен, ал 
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қаптал проекцияда – алдыңғы бөлігінде орналасады. Көкірек пен құрсақ 

қуыстарын, омыртқаны, бас қаңқасын тік проекцияда зерттегенде әрбір бөлігі 

әріптермен белгіленеді, ал қаптал проекцияда пленкаға жақын орналасқан 

жағы белгіленеді. Таңбалауда ауру жануардың лақап аты, жасы және рентген 

суреттің жасалған уақыты көрсетіледі. 

3. Сүйектердің пішіні, өлшемі және сұлбасы бағаланады. 

4. Сүйек құрылымының сараптамасы. Әрбір сүйектің өзіне тән пішінімен 

қатар, олар кемік және тығыз заттар арақатынасынан тұрады. Сүйектердің 

қалыпты рентгенанатомиясын білу керек. 

5. Сүйектердің арақатынасы. Сүйектердің сынуы мен арақатынасының 

өзгеруіне диагноз қоюда ешқандай қиындық болмайды. Бірақ, сүйектердегі 

тәжірибелік маңызы ерекше аздаған өзгерістерді балауда олардың ара-

қатынасы туралы арнайы білім болуын, сонымен қатар рентгендік зерттеу 

кезінде жануарды проекцияға байланысты қалай жайғастырылғанын ескеру 

керек. 

6. Қоршаған жұмсақ ұлпаларды бағалау. Бір жағынан, жұмсақ ұлпалар 

сүйек құрылымының өзгеруіне септігін тигізсе, екінші жағынан, жұмсақ 

ұлпадағы өзгерістер патологиялық құбылыстардың нәтижесінен (қабыну, 

ісіктер т.б.) болуы мүмкін. Сонымен қатар, рентгенограммадағы жұмсақ 

ұлпалардың аумағында қосымша биологиялық түрдегі (хондрома 

денешіктерін, оссификаттар) немесе биологиялық емес түрдегі көлеңкелерді  

(бөгде заттарды) байқауға болады. Рентген суретті жалпы талдағанда, 

рентгенограмманың шетінде орналасқан клиникалық тұрғыда маңызды 

өзгерістер назардан тыс қалмауы керек. 

Сонымен, рентгенограмманы оқуда және талдауда сүйек-буын 

жүйесіндегі әрбір сүйек тек өзіне ғана тән рентгендік көрініс беретінін, олар 

көптеген көлеңкелердің жиынтығы болып табылатынын және ол көлеңкелер 

сүйектің түрлі бөліктерінде әртүрлі деңгейдегі ағару немесе қараю сияқты 

симптомдар беретінін ескеру керек. 

Сүйек-буын ауруларының көптеген түрлері сүйек ұлпасының жойылу 

немесе қайта жаңарып түзілу құбылысының бұзылу әсерінен оның қалыпты 

көрінісінің өзгеруінен (сүйек-буын пішінінің, құрылымының,жиектерінің) 

пайда болатыны мәлім. 

Жануарлардың қаңқа сүйектерінің пішіні, олардың атқаратын қызметіне 

және денеде орналасуына байланысты әртүрлі болады. Қаңқада ұзын, қысқа, 

жалпақ, аралас және ауалы сүйектер болады. Ұзын сүйектерге іші қуыс 

түтікше жіліктер мен қабырғалар жатады. Орта тұсында жілік майы 

орналасқан қуысы болады. Қабырғалар ұзын имек сүйектерге, қысқа 

сүйектерге тізе, тілерсек, тиек және қысқа бақай – фаланга сүйектері, жалпақ 

сүйектерге жауырын, жамбас, төссүйек, бассүйектің жабынды жалпақ 

сүйектері жатады. Аралас сүйектерге омыртқалар, бассүйектің негіздік 

сүйектері – шүйде болса, ауалы сүйектерге жоғарғы жақ, маңдай сүйектері 

және құстардың жіліктері жатады. Рентгенограммада олардың бәрі әртүрлі 

өздеріне тән  көлеңкелер береді. 
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Рентген сәулесімен зерттеу – тек сүйектің құрылысын ғана емес, сондай-

ақ сүйектену, сүйектің өсу динамикасын, тірек-қимыл жүйесінің қимылдау 

кезеңіндегі ауруларын, сүйекті қоршап тұрған ұлпалардың да ауруларын 

зерттеуде маңызы зор. 

Малды рентген суретке түсірген кезде, орталық сәуле шоғыры (ОСШ) 

бағытының дұрыс болуы – диагноз қою үшін негізгі шарт болып есептеледі. 

Бұл үшін белгілі төсеулер мен проекциялар қолданады. 

Төсеу (укладка) дегеніміз – рентгенография тәсілімен зерттелетін 

мүшенің орталық сәуле шоғырының бағытына сәйкес қабылдағышта арнайы 

орналасуы. Төсеу – жалпы және арнайы болады. 

Тұяқты рентгенге түсіру үшін лайықты төсеулер қарастырылған, олар 

малдың түр-тұлғасына, түріне ғана емес, сонымен қатар зерттеліп жатқан 

тұяқтың аумағына байланысты. Сирақтағы патологиялық өзгерістерді 

зерттеу үшін оны әр қырынан рентген суретке түсіру қажет. 

 Орталық сәуле шоғыры бағытының зерттеліп жатқан мүшеге қатынасы 

проекция деп аталады. Сондықтан әр проекцияға тән, өзіне лайықты төсеулер 

бар. 

 Жануарлардың сүйек-буын ауруларының рентгенологиялық зерттеулерін 

арнайы жүйемен  жүргізеді: 

1 ауру жануардың анамнезін анықтау; 

2 зертханалық көрсеткіштерін бағалау; 

3 аурудың клиникалық белгілерін ажырату; 

4 проекциясы мен жануарды төсеу, дұрыс рентгенограмма  шығару; 

5 рентгенограмманың техникалық жағынан бағалау; 

6 рентгендік көлеңке көрінісін талдау (скиалогиялық талдау); 

7 клиникалық – рентгенологиялық көрсеткіштердің жалпы бағалау; 

8 рентгендік зерттеу хаттамасының жазылу; 

 

Рентгендік хаттама заңды құжат болып табылады, ол сапалы рентгендік 

көрініске және дұрыс таңбалануға негізделеді. Онда зерттелетін аумақ нақты 

көрсетіліп, анықталған патологиялық өзгерістерге сипаттама беріліп, диагноз 

қою арқылы қорытындылануы керек. 

Тік проекциядағы рентгенограммада алдынан артына немесе артынан 

алдына қарай сәуленің сагитальді жазықтық бағытында жасайды. 

Орталық сәуле шоғырының бағытына байланысты: тік алдыңғы– 

кассетаны жануар сирағының алдыңғы беткейіне орналастырып, орталық 

сәуле шоғырын артынан алдына қарай бағыттайды; тік артқы сурет – 

кассетаны сирақтың артқы беткейіне орналастырады, ОСШ алдынан артына 

қарай бағыттайды және т.б. 

Жанынан (қаптал) рентген суретке түсірген кезде кассетаны ішкі, 

медиальді жағынан орналастырады да, ОСШ латериальді жағынан 

бағыттайды немесе керісінше түсіреді. Осындай негізгі проекциялардан 

басқа, қосымша қиғаш проекция немесе жартылай қаптал сурет, мұнда ОСШ 

зерттелген мүшеге қиғашынан (мысалы алдынан жанына, ішкі жағына және 

артына) бағытталады. 
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Жылқы және сиырдың тұяқтарын рентгенограммаға түсіргенде оларда 

айтарлықтай айырмашылық жоқ. Малды рентген суретке тұрып тұрған күйде 

түсіреді. Тек тынымсыз асау малдар, бұзаулар және ұсақ жануарларды ғана 

суретке түсірер алдында жығып, байлап-матауды қажет етеді. Ірі қара малды 

зерттеудің алдында тұяқаралық саңылауды лас заттардан тазалайды, ал 

жылқылардың қажет болса тағасын алып тастайды. 

Рентгенография кезінде орталық сәуле шоғырын мынадай ережелерді 

қолдана отырып, бағыттау қажет: кассетаны зерттеліп жатқан мүшеге тығыз 

тиістіре, нық орналастырады; нысан мен кассета орталық сәуле шоғырына 

өзара перпендикулярлы орналасуы керек. Кассетаның орта тұсы, зерттелетін 

нысанның және рентген сәулесінің бағыты бір-бірімен сәйкес болуы шарт. 

Рентген түтігінің кассетаға дейінгі арақашықтығы зерттелетін мүшені 

рентген сәулесі түгел қамтитындай болуы керек. Осыған сәйкес кассетаның 

қажетті мөлшері таңдап алынады. Түсіріліп жатқан мүше мен кассета зерттеу 

кезінде қозғалмай тұруы керек, әйтпесе рентгенограммадағы көрініс анық 

болмай, айғызданып шығады. Ондай рентгенограммамен толық дәл диагноз 

қою мүмкін емес.  

Ірі жануарлардың сирағын рентгенограммаға түсіру әдістемесі 
Ірі жануарлардың тұяқтарын рентгенографиялық тәсілмен зерттеген 

кезде, мүмкіндік болса, арнайы жасалған тіреуіштер (қорап) керек. Тік 

проекцияға түсіру үшін 25-30о қиғаш, ал жанынан түсіруге тікбұрышты 

қорап қолданылады. Жануарларды шаруашылық жағдайында 

рентгенография тәсілімен зерттеген кезде, тіреуіш ретінде қолда бар 

материалдарды қолдануға болады. 

Рентгенограмманы өзара перпендикулярлы екі проекцияда – тік және 

жанынан, ал жануарлардың кейбір мүшелерін (бас қаңқасын, иық, асық жілік 

буындарын) қиғаш проекцияда түсіру қажет. Тұяқтарды рентген суретке тік 

және қатпал проекцияда түсіреді. 

Жылқының, сиырдың алдыңғы тұяқтарын тік проекцияда түсіру. 

Кассетаны қиғаш қондырғыға орналастырып, оның үстіне алдын-ала 

тазартылған ауру жануардың тұяғын қояды. ОСШ тұяқ  арқылы кассетаның 

ортасына дорсальді-пальмарлы (2.1.1-2.1.2 суреттер) бағыттайды. 

Артқы сирақты тік проекцияда түсіру. Жылқының тұяғын тік 

бұрышты қондырғының үстіне қояды. Тұяқтың дорсальді беткейіне 

кассетаны орналастырады. ОСШ тұяқтың орта тұсы арқылы кассетаның 

ортасына плантарлы-дорсальді бағыттайды. 
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2.1.1-сурет. Жылқының 

тұяғын арнайы қорапты 

пайдаланып тік проекцияда 

түсіру.  

2.1.2-сурет. Жылқы тұяғының тік 

проекциядағы қалыпты рентгенограммасы.  

1. Жіліншік. 

2. Тұсамыс сүйегі. 

3. Топай сүйегі. 

4. Тұяқ. 

5. Сезам тәрізді сүйек. 

6. Тұсамыс буын. 

7. Топай буын. 

8. Тұяқ буыны. 

9. Тұяқтық шеміршектік өсіндісі 

 

Ірі қара малдың артқы сирағын сыртқы жағындағы қадаға мықтап 

бекітеді. Көмекші қызметкер кассетаны тұяқтың дорсальді беткейіне 

жапсыра ұстап тұрады. ОСШ-ын тұяқаралық саңлаудың 3-4 см жоғары   

тұсына бағыттайды. 

Алдыңғы және артқы тұяқтарды жанынан (қапталынан) рентген 

суретке түсіру. Жылқының сирағын тік бұрышты тіреуішке қойып, оның 

медиальді беткейіне кассетаны  барынша тіреп, жақындатып ұстап тұрады. 

ОСШ-ын тұяқ сүйегіне және кассетаның ортасына бағыттайды. 

Ірі қара мал үшін мұндай проекция тиімсіз болып саналады, өйткені 

оның III және IV саусақтары бір-біріне қабаттасып, рентген суретте дұрыс 

көрінбейді. Ірі қара малдың саусақтарын рентген суретке түсіру  үшін қиғаш 

проекцияны қолдануға болады. Оның бұдан айырмашылығы, ОСШ-ын 

қаптал жанынан емес, алдына қарай 10˚ бұрышқа бұрып бағыттайды. ОСШ 

бағыты, қаптал проекцияда орналасуы сол күйінде болады. 

Рентгенограммада қатарласқан алдыңғы және артқы бақайшық сүйектерінің 

буын үсті мен жиектері анық болмағанда да диагноз қоюға болатындай 

жағдайда көрінеді. 

Алдыңғы сирақ пен буын аймағы. Рентген сурет үш түрлі: тік, жанынан 

немесе қиғаш проекцияларда жасалады. 
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Дорса-волярлы сәуле бағытында тік проекциялау. Кассетаны сирақтың 

немесе буынның волярлы беткейіне орнықтырады. ОСШ–ын сирақтың 

ортасы арқылы кассетаға перпендикулярлы бағыттайды. 

Латера-медиальді сәуле бағытында жанынан проекциялау. 

Кассетаны сирақтың немесе буынның медиальді беткейіне 

орнықтырады. ОСШ-ын сирақтың ортасы арқылы кассетаға 

перпендикулярлы бағыттайды (2.1.3-сурет). 

 

а ә 

2.1.3-сурет. Жылқының алдыңғы тізе буынының (а) тік және (ә) қаптал 

проекциялардағы қалыпты рентгенограммалары. 

1. Кәрі жіліктің дистальді шеті. 

2. Қосымша сүйек. 

3. Қосымша тізе сүйек. 

4. IV+V тізе сүйектер. 

5. III жіліншік сүйек. 

6. IV жіліншік сүйек. 

7. Кәрі жіліктік тізе сүйек. 

8. II+III тізе сүйектер. 

9. II жіліншік сүйек. 

 

Қиғаш проекция. Кассетаны буынның сагитальді жазықтықтағы 

медиальді беткейіне орнықтырады. ОСШ-ын жанынан, буынның көлденең 

жазықтығынан 10˚ алдына қарай буынның саңылауына бағыттайды. Осындай 

проекцияда барлық сүйек элементтері, соның ішінде қосымша буын  және 5 

рудиментті сирақ сүйектері жақсы көрінеді. 

Кәріжілік тұсын екі: тік және қаптал проекцияда түсіреді. Кассетаны 

орнықтыруда және рентген сәулесін бағыттауда ешқандай қиындық жоқ. 

Шынтақ буынын рентген суретке түсіру үшін қаптал проекцияны 

қолданған ыңғайлы. Сирақты алға қарай шығарып, төртбұрышты тұғырға 

орналастырады, кассетаны шынтақ буынының медиальді беткейінде ұстайды. 

ОСШ латера-медиальді, азғана жоғарыдан төмен қарай, буынның ортасы 

арқылы кассетаға перпендикулярлы бағыттайды (2.1.4- сурет). 
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Тік проекцияда кассетаны шынтақ буынның медиальді жағына  

орнықтырып, ОСШ-ын шынтақ буынның саңылауы арқылы кассетаның 

ортасына перпендикулярлы бағыттайды.  

 

4 

2.1.4-сурет. Шынтақ буынының 

қаптал проекцияда 

рентгенограммаға түсіру әдісінің 

суреті, сирақ пен кассетаның 

орналасуы.  

 

Иық буынын қиғаш проекцияда түсіреді. Сирақты алға шығарып, 

кассетаны иық буынының алдыңғы медиальді бетіне орнықтырады. Ал 

ОСШ-ын латера-медиальді, артынан алға қарай буын саңылауы арқылы 

кассетаның ортасына бағыттайды. Рентгенограммада иық буыны толық 

көрініп тұрмайды. 

Ірі қара малдың иық буынының рентген суреті малды жығып 

түсіргенде жақсы көрінеді. Кассетаны зерттелетін иық буынының астына 

орналастырады. Төменгі иық буыны ашық болу үшін, үстіңгі сирақты артқа 

қарай тартып тұру керек. Рентгенография жасау үшін рентген түтігін 

жоғарыға орнатып, ОСШ-ын иық буыны арқылы кассетаның ортасына 

бағыттайды.  

Тілерсек буынды (асық жілік буыны) тік, жанынан (қаптал) және қиғаш 

проекцияларда түсіреді. Тік проекцияда кассетаны тілерсек буынының 

алдына қойып, ОСШ-ын кассетаның ортасына бағыттайды. Тілерсек буыны 

зақымданғанда, кассетаны тілерсек буынының артына орналастырады да 

ОСШ-ын алдынан артына қарай бағыттайды (2.1.5-сурет). Жылқының 

тілерсек буынының қиғаш және қаптал проекциядағы қалыпты 

рентгенограмалары (2.1.6-сурет) беріліп отыр. 

 

 2.1.5-сурет. Тілерсек буынды қиғаш 



 51 

проекцияда түсіру әдісі. 

 

  
2.1.6-сурет. Жылқының тілерсек буынының (а) қаптал және (ә) қиғаш 

проекцияларда түсірілген рентгенограммалары. 

1. Асық жіліктің дистальді шеті.  

2. Өкше сүйегі. 

3. Асық сүйегі. 

4. Буын саңылауы. 

5. Ортаңғы тілерсек сүйегі. 

6. I-II тілерсек сүйектері. 

7. IV-V біріккен тілерсек сүйектері. 

8. III жіліншік сүйегі. 

9. IV жіліншік сүйегі. 

10. II-жіліншік сүйегі. 

 

Қаптал проекцияда түсіру үшін кассетаны буынның медиальді бетіне 

орнатады да,  ОСШ-ын буын арқылы жанынан бағыттайды.  

Қиғаш проекцияда кассетаны, буынның медиальді бетіне қойып, ОСШ-

ын жанынан, ортадағы және үшінші  сүйекке қарай бағыттайды. 

Тобық буынын тік және қаптал проекцияда түсіреді. Тік проекцияда 

кассетаны тобық буынының алдына қояды. ОСШ-ын буын арқылы, 

жоғарыдан төмен алдына қарай кассетаның ортасына бағыттайды. Қаптал 

проекцияда кассетаны буынның медиальді жағына орналастырады (2.1.7-

сурет). 

Ірі жануардың жамбас сүйегі, құйымшағы, белдеме және ұршық 

буынын зерттеу. Мұндай рентгенографияны жасау үшін ерекше, жұмсақ 

резеңкелі кассетаны қолданады. Жануардың құйымшағына 2% новокаин (8-

12 мл)  ерітіндісімен эпидуральді анестезия жасайды. Тік ішекті нәжістен 

тазартады. Алдын-ала дайындалған түтік сияқты оралған резеңкелі кассетаны 

тік ішекке немесе қынапқа енгізеді, қолмен дұрыстап, зерттелетін аймаққа 

тығыз жабыстыра ұстайды. 
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 2.1.7-сурет. Тобық буынын қаптал 

проекцияда түсіру әдісі 

 

 

 

Ірі қара малдың жамбас сүйек аймағының рентгенографиясы. 

Құйымшақ және белдеме-құйымшақ қосылысы. Рентген түтікшесін 

зерттелетін аймақтың үстіңгі жағына орналастырып, ОСШ-ын дорса-

вентральді бағыттайды. 

Ұршық буынын тік проекцияда түсіру кезінде рентген түтігін артқы 

аяқтардың арасына орналастырады. ОСШ-ын жамбас сүйегінің ортасы 

арқылы вентра-дорсальді бағыттайды. 

Иттердің аяқтарын рентгенограммаға түсіру әдістемесі 

Алдыңғы аяқтың жіліншіктерін рентген суретке түсіру үшін итті 

үстелге жатқызады. Ауру аяқты алға тартып, шынтақтан ұстап тұрып 

кассетаға орнықтырып, басын жанына қарай бұрып бекемдеп ұстайды. ОСШ-

ын буын арқылы кассетаға перпендикулярлы бағыттайды. 

Қаптал проекцияда түсіру. Иттің ауру жағын төмен қаратып үстелге 

жатқызады. Зерттелетін аяқтың астына кассетаны орнықтырып, үстіңгі сау 

аяқты кейін қарай тартып ұстаймыз. ОСШ-ын жоғарыдан төмен қарай ауру 

мүше аумағына бағыттайды. 

Шынтақ және иық буындарын қаптал проекцияда түсіру. Итті ауру 

жағымен төмен қаратып үстелге жатқызып, кассетаны иық немесе шынтақ 

буындарының астына орнықтырады. Зерттелетін аяқты алға, жоғарғы аяғын 

артқа тартып, ОСШ-ын жоғарыдан төмен қарай ауру буын арқылы кассетаға 

бағыттайды (2.1.8-сурет). 

 

 

2.1.8-сурет. Иттің шынтақ 

және иық буындарын қаптал 

проекцияда 

рентгенограммаға түсіру 

әдісі. 

 

Артқы аяқтың 

жіліншіктерін рентген суретке тік проекцияда түсіру. Итті үстелге 

отырғызып немесе етпетінен жатқызып ұстайды. Зерттелетін аяқты жанына 

қарай тартып, дорсальді беткейін жоғары қаратып кассетаға орнықтырады. 

ОСШ-ын жоғарыдан төмен қарай кассетаға тік бағыттайды. 
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Қаптал проекцияда түсіру үшін итті үстелге ауру аяғын төмен қаратып, 

жанымен жатқызады. Ауру аяқты тартып тұрып, астына кассетаны қояды. 

ОСШ-ын жоғарыдан төмен қарай, асық жілік буынның төменірек тұсы 

арқылы кассетаға перпендикулярлы бағыттайды. 

Тізе буынды қаптал проекцияда түсіру. Иттің ауру жағын төмен 

қаратып үстелге жатқызады. Аяқты аздап тартып тұрып, зерттелетін 

буынның астына кассетаны орнықтырып, үстіңгі сау аяқты кейін қарай 

тартып ұстайды. ОСШ-ын жоғарыдан төмен қарай тізе буынына бағыттайды 

(2.1.9 а-сурет). 

Тізе буынын тік алдыңғы проекцияда түсіру. Итті үстелдің шетіне 

етпетінен жатқызып, екі аяғын артқа тартып, асық жілік буын тұсынан ұстап 

тұрады. Тізе буынын кассетаның ортасына келтіріп, ОСШ-ын буын саңылауы 

арқылы кассетаға перпендикулярлы бағыттайды. (2.1.9 ә-сурет). 

 

а 9 ә 

2.1.9-сурет. Иттің тізе буынын қаптал (а) және тік (ә) проекцияларда 

рентген суретке түсіру әдістері.   

 

 

Ортан жілікті және ұршық буынды рентген суретке тік проекцияда 

түсіру. Итті үстелге шалқасынан, мүмкіндік болса арнайы қорапқа, наркозбен 

тынышталдырып орнықтырады. Ортан жілікті аздап тартып, кассетаға нық  

орнықтырады. ОСШ-ын жіліктің ортасына немесе ұршық буынға жақындау 

бағыттайды (2.1.10-сурет). Шолу  рентгенограммасындағы жамбас сүйегінің, 

ұршық және тізе буындарының тік проекциядағы рентгенграммасы (2.1.11-

сурет). 

Жамбас және ұршық буынын тік проекцияда түсіру. Итті үстелге тік 

шалқасынан жатқызады. Кассетаны жамбас сүйегінің астына орнықтырады. 

Артқы аяқтарын кейін қарай тартып ұстайды. ОСШ жоғарыдан төмен қарай 

ұршық буындардың ортасына бағыттайды. 
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2.1.10-сурет. Иттің жамбас сүйегін, 

ұршық және тізе буындарын тік 

проекцияда түсіру әдісі.  

 

2.1.11-сурет. Жамбас сүйегін, ұршық 

және тізе буындарын тік проекцияда  

түсірген шолу рентгенограммасы.  

 

Белдемені рентген суретке тік проекцияда түсіру. Итті үстелге 

шалқасынан жатқызып, кассетаны белдеме сүйегінің астына орнықтырады. 

Артқы аяқтарын кейін қарай тартып ұстайды. ОСШ-ын жоғарыдан төмен 

қарай  белдеменің ортасына бағыттайды.  

Қаптал проекцияда түсіру. Итті үстелге жанымен жатқызып, кассетаны 

белдеме тұсына орнықтырғанда, омыртқа бағанының шетін қамту керек. 

ОСШ-ын қарама-қарсы жақтан белдеменің ортасына, омыртқаның көлденең 

өсінді  тұсына бағыттайды. 

Қой мен ешкілерде бұл аймақтарды рентген суретке үстелдің үстінде 

тұрғызып  түсірген ыңғайлы. 

 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Жануарлардың сүйек-буын ауруларын рентгендік зерттеуде қандай 

қиындықтар кездеседі? 

2. Сүйек-буын ауруларының рентгенограммасын сараптағанда қандай 

көрсеткіштерге назар аудару керек? 

3. Төсеу дегеніміз не? 

4. Проекция дегеніміз не? 

5. Сүйек-буын ауруларын рентгендік зерттеу қандай жүйемен жүргізіледі? 

6. Рентгендік хаттама дегеніміз не? 

7. Рентген сәулесінің дорса-пальмарлы және дорса-плантарлы бағыттарын 

қалай түсінесіз? 

8. Ірі малдардың (жылқының) тұяғын рентгендік зерттеуде қандай 

проекциялар қолданылады? 

9. Ірі қара мал мен ұсақ жануарларды рентгендік зерттеудің қандай 

айырмашылықтары бар? 
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2.2.  Бас сүйектерінің рентген суретіндегі  көрінісі 

 

Бас екі бөлімнен – ми сауыты және бет сүйектерінен құралады. Ми 

сауыты бөлімінің аумақтарына – шүйде, төбе, маңдай,  самай, құлақ қалқаны, 

ал бет бөлімінің аумақтарына өзіндік танау, ауыз, көз шарасы, жақаралық 

аумақтар жатады. 

Бас сүйектерін рентген суретіне түсірудің өзіндік ерекшеліктері мен 

бағыттары бар. Бастың алдынғы жағына – ауызға немесе танауға қарай 

бағытталған бағытты оральді немесе назальді, болмаса ростральді бағыт, 

ал бұған қарама-қарсы бастың артқы жағына қараған бағытты аборальді 

бағыт деп атайды.  

Бірімен-бірі тығыз байланысып жатқан сүйектердің жағдайын 

дұрыстап тексеру үшін бас сүйектерін бірнеше бағытта рентген суретіне 

түсіреді. Бірінші бағытта суретке түсіретін ауру жануарды оң немесе сол 

жағымен (2.2.1-сурет) кассетаға жатқызады. Екінші бағытта ауру жануардың 

басын кассетаға төменгі жағымен толық тигізіп орнықтырады, ал рентген 

сәулесі төбеден тік (2.2.2-сурет) өтеді. Үшінші бағытта ауызды кең ашып 

суретке түсіреді. Орталық сәуле шоғыры ауыз қуысы арқылы қарақұстан тік 

өтеді. Төртінші бағытта жануарды желкесімен кассетаға орнықтырып, 

рентген сәулесін танау жағынан, аборальді бағытпен маңдай сүйекке 

бағыттайды. 

 

 
2.2.1-сурет. Бас қаңқасы мен мойын омыртқаларының қаптал 

проекциядағы рентгенограммасы.  

1. Бас сүйегі 

2. Төбеаралық сүйек 

3. Маңдай сүйек 
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4. Жоғарғы жақ сүйегі 

5. Жоғарғы сояу тіс 

6. Төменгі сояу тіс 

7. Төменгі жақ сүйегі 

8. Айдаршық өсінді 

9. Бұрыштық өсінді 

10. Тіласты сүйек 

11.  Көмей  

12.  Бірінші мойын, ауыз омыртқасы, атлант 

13.  Екінші мойын, білік омыртқасы, эпистрофей 

14.  Білік омыртқасының жоталық қыры 

15.  Жетінші мойын омыртқасы 

16.  Бірінші көкірек омыртқасы 

17.  Бірінші көкірек омыртқасының жоталық өсіндісі 

18.  Бірінші қабыртқа 

19.  Кеңірдек 

20.  Өңеш 

21.  Жауырын 

22.  Тоқпан жілік басы 
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2.2.2-сурет. Бас қаңқасы мен 

мойын омыртқаларының тік 

проекциядағы 

рентгенограммасы     

1. Күрек тістер 

2. Жоғарғы жақ сүйегі 

3. Төменгі жақ сүйегі 

4. Танау пердешігі 

5. Бет сүйегі 

6. Маңдай сүйек өсіндісі 

7. Танау жолы 

8. Ішкі құлақ  

9. Ішкі есту жолы 

10.  Ауыз омыртқа, атлант 

11.  Атлант қанаты 

12.  Білік омыртқа, 

эпистрофей 

13.  Үшінші мойын 

омыртқасы 

 

Оң бүйрек 

 

Бас сүйектерін рентгенограммаға түсіру әдістемесі 

Жылқылардың, ұсақ малдар (қой мен ешкінің), иттің бас сүйек 

аймағын рентген суретке түсіру әдістемесі.  

Жылқының бас сүйегіне қаптал проекцияда рентгенограмма жасағанда, 

кассетаны ауру жағына орналастырады да, ОСШ-ын көздің медиальді 

бұрышына (2.2.3а-сурет) бағыттайды. Қой мен иттің бас сүйектерінің 

құрылымдық өзгерістерін анықтау үшін рентгенограмманы қаптал 

проекцияда жасайды. Басты айырмашылық, кассета-түтік арақашықтығы 

кішірейтіледі және түсіруге кететін уақыт мерзімін (экспозициясы) екі есе 

азайтады. 

Бас сүйегін тік проекцияда рентген суретке түсіру үшін, кассетаны 

жақтың төменгі беткейіне қояды. ОСШ-ын дорса-вентральді, құлақ арасына 

жүргізілген және сагитальді сызықтардың қиылысқан тұсына (2.2.3ә-сурет) 

бағыттайды. 
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а  
ә  

2.2.3-сурет. Жылқының бас сүйегін (а) қаптал және (ә) тік проекцияларда 

түсіру әдістері. 

 

Жылқының тісі ауруға шалдыққан жағдайда интраоральді (кассетаны 

ауыз қуысына енгізу) және экстраоральді (кассетаны жануардың басына 

орнықтыру) әдістерді қолдана отырып рентген суретке түсіруге болады. 

Жоғарғы жақ тістерінің экстраоральді рентген суретін алу үшін малды 

жығып, байлап-матаған дұрыс. Кассетаны малдың ауырып тұрған жағына 

орналастырып, бет сүйегі мен ұртына тығыз қысады. ОСШ-ын жоғарғы жақ 

сүйегіне, бет сүйегінен 1-1,5 см төмен бағыттайды. Контактылы 

рентгенография кезінде сау жақ тістерінің көлеңкелерін кішірейту үшін 

рентгенді түтікті жануардың терісіне тақайды, ОСШ-ның бағытын 

өзгерпейді. 

Жоғарғы жақтың тісін интраоральді рентген суретке түсіру үшін 

жұмсақ рентгенді кассетаны  қолданады. Ол үшін алдымен шайнайтын жақ 

сүйек бұлшық еттерін (массетр) жүйке жүйесін екі жағынан құрсаулайды. 

Жануардың ауру жағын жоғарыға қаратып, үстелге жатқызады. Ауыз қуысын 

езулікті (зевник) қолдана отырып ашып, кассетаны зерттеліп жатқан азу 

тістің аймағына тығыз қысып ұстайды. 

ОСШ-ын кассетаның ортасына тіс 

арқылы бағыттайды. (2.2.4-сурет). 

Мұндай әдіспен тістегі түрлі 

ауруларды балауға болады. 

 

2.2.4-сурет. Жылқының жоғарғы 

жақтағы тісінің аномальді дамуы. 

 

Ірі малдардың төменгі жақ 

сүйектерінің альвеолярлы шетін 

оларды жықпай, тұрған күйінде рентген суретке түсіруге болады. Кассетаны 

ауырған жақтың астына (төменгі екі жақтың ортасына) орнықтырып, ОСШ-

ын  жанынан, жоғарыдан төмен қарай, 40o-50o бұрыш жасап бағыттайды. 
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Бас сүйегін тік вентра – дорсальді проекцияда рентген суретке түсіру 

үшін, малды үстелге шалқасынан жатқызады. Кассетаны  маңдай және танау 

сүйек беткейіне қояды. ОСШ-ын  төменгі жақтардың ортасынан жүргізілген 

сызықтың орта тұсына бағыттайды. 

Ірі қара малдардың мойнын рентген суретке қаптал проекцияда түсіру. 

Кассетаны мойынның ауырған жазықтығына қойып, ОСШ-ын қарама-қарсы 

жақтан патологиялық ошақ арқылы кассетаның ортасына бағыттайды. Ұсақ 

малдарда тік проекцияны да жасауға болады. 

Ірі қара малдың  басын және тістерін рентген суретке алты айлық жасқа 

дейін болса жануарды жығып, ал алты айдан үлкен болса аяқта тұрған бойда 

түсіру керек. Рентгенография тәсілімен күрек тістерді тік және қаптал 

проекцияда, ал азу тістерді қиғаш проекцияда түсірген қолайлы. 

Тік проекцияда кассетаны иек астында ұстап тұрады да, ОСШ-ын  

жоғарыдан төменге, алдына қарай кассетаға перпендикулярлы  бағыттайды. 

 

Ит пен мысықтың бас сүйегінде сынықтан зақымдануға күдік болса  

бірнеше бағытта рентгенографиялық зерттеулер жүргізеді. Иттің басын 

қаптал проекцияда рентген суретке түсіргенде, кассетаны ауырған беткейіне 

қойып, ОСШ-ын қарама-қарсы жақтан патологиялық ошақ арқылы 

кассетаның ортасына (2.2.5а-сурет) бағыттайды. Бас сүйегін тік проекцияда, 

дорса-вентральді бағытта (2.2.5ә-сурет) түсіру үшін, ОСШ-ын жоғарыдан 

төмен бағыттайды. Аборальді проекцияда кассетаны иттің шүйде беткейіне 

орналастырып, ОСШ-ын маңдайына, (2.2.5б,в-сурет) екі көздің орта тұсына 

бағыттайды. 

 

а  

ә
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Б 

 
В 

2.2.5-сурет. Иттің бас сүйегінің шытынауы. а – қаптал, ә – тік және б –

аборальді бағыттағы рентгенограммалар. в – бас сүйегін аборальді бағытта 

рентгендік зерттеудің сұлбасы.  

 

Жақ сүйегінің буын аймағын қиғаш проекцияда түсіру. Кассетаны 

зерттелетін буынның тұсына тығыз орналастырады. ОСШ-ын  жоғарыдан 

төменге қиғашынан, буын арқылы кассетаның орталығына (2.2.6-сурет) 

бағыттайды.  

 

а ә 

2.2.6-сурет. Иттің жақ сүйектерін (а) қиғаш проекцияда рентген суретке 

түсіру әдісі.  Рентгенограммада төменгі жақ сүйегінің жоғарғы жақпен 

салыстырғанда қысқа екені (ә) байқалады.  

 

Танау сүйегінің аймағын, жоғарғы тыныс жолдарын тік проекцияда 

түсіру. Кассетаны төменгі жақ сүйектерінің астына орналастырып, ОСШ-ын 

патологиялық ошақ арқылы кассетаның ортасына жоғарыдан төмен (2.2.7-

сурет)  бағыттайды. 
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а ә 

2.2.7-сурет. Иттің тыныс алу жолдарын зерттеу әдісі. а- тыныс алу жолдарын 

тік проекцияда түсіру, ә- рентгенограммада тыныс алу жолдарының оң 

жағында қарайған аймақтар байқалады.  

 

Иттердің төменгі жақ сүйегінің сынуы мен тайып кетуі – жиі кездесетін 

ауру. Рентгенографиялық зерттеу киғаш проекцияда түсіріледі. Кассетаны 

жақтың астына орнықтырып, ОСШ-ын  жанынан, жоғарыдан төмен қарай, 

35o-40˚ бұрыш жасап бағыттайды. 

Рентгенограммада жақтың сынған 

тұсында жылжу көлеңкесі мен ашықтану 

сызығын (2.2.8-сурет) байқауға болады.  

 

2.2.8-сурет. Иттің жақ сүйегінің 

сынығы.  

 

Жақ сүйегінің қабынуы. 

Жақ сүйегі қабынуының 

қоздырғышы сүйек майын, сүйек қабын, 

сүйектің тығыз қабатын зақымдайды. Қоздырғыш жақ сүйегінде 

жарақаттанған жерден не тіс сүйектерінің дерттерінен (одонтогенді) жанасу 

арқылы және үлкен қан айналымы арқылы тарайды. Жіті түрінде клиникалық 

белгілері анық. 10-25 күннен кейін рентген суретінде сүйек торшалары 

азайып, сүйек кестелері үлкейеді (остеопороз). Ұсақ сүйек ұяшықтары 

(деструкция) пайда болады. Жарақаттанған жердегі бұл өзгерістер бірте-бірте 

азайып қалыпты сүйек торшаларына ауысады. Сол себепті, қабынған жердің 

аумағын, оның шет жағдайын толық анықтауға болмайды. Ауру созылмалы 

түрде ұзақ мерзімде дамиды. Деструкция ұяшықтарының шеттері анық, 

калыңдап қатайған. Сүйек ұлпалары өте көп, жиі орналасқан. Кестелері ұсақ, 

остеосклероз (2.2.9а-сурет). Қосымша ұсақ-ұсақ қою көлеңкеленген сүйек 

секвестрлерін көруге болады. Төменгі жақ сүйегінің қабынған жерінде 

сүйектің көлемі өсіп, пішіні өзгереді. Жиі периостит, гиперостоз (2.2.9ә-

сурет) белгілерін көреміз, ал жоғарғы жақ сүйегінде периостит белгілері 

көрінбейді, себебі сүйектің тығыз қабаты өте жұқа. 
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А 

 
Ә 

2.2.9-сурет. Жақ сүйектері ауруларының рентгенограммасы. а-иттің жақ 

сүйек ұлпалары өте көп, кестелері ұсақ, остеосклероз. ә-мысықтың төменгі 

жақ сүйегінің қабынған жерінде сүйектің көлемі өсіп, пішіні өзгерген, 

гиперостоз белгілері көрінеді.  

 

Кейде терінің әр жерінен (көз сүйегінің төменгі шетінен, иек астынан 

төменгі жақ сүйегінің бұрыш тұсынан) ірің көзін көруге болады. Оларға 

толық сипаттама  беру үшін ірің көзіне рентгеноконтрасты заттар жіберіп, 

фистулография әдісін қолдану керек.  

 

Рентгенография әдісімен тіс ауруларын балау 

Қырынан, қаптал бағытта рентгенография тәсілімен тіс ауруларын 

зерттегенде, екінші жағының бет сүйектері қабаттасып, рентгенограммада 

көптеген көлеңкелердің қабаттасуынан тіс ауруларын балау қиындайды. 

Сондықтан, тіс пен жақ сүйектерін рентген суретіне негізі екі әдіспен, 

біріншісі – интраоральді немесе  рентген пленкасы ауыздың (2.2.10а-сурет) 

ішіне қойылады. Екіншісі – экстраоральді немесе  рентген пленкасы жақ 

сүйектерінің сыртына қойылады. Бірінші әдісте жоғарғы жақ сүйегінің 

тістерін суретке түсіру үшін, рентген пленкасының аумағын 3х4 см қара 

қағазға жарық түсірмейтіндей етіп орап, оны қарама-қарсы жақтағы қызыл 

иекке жапсыра ұстау арқылы да зерттеуге болады. Екінші әдісте рентген 

пленкасын бет сүйегінің сыртына жабыса орналастырып (2.2.10ә-сурет) 

рентген суретке түсіреді. 

 



 63 

а ә 

2.2.10-сурет. Иттің тісін (а) интраоральді және (ә) экстраоральді орнықтыру 

арқылы зерттеу. Рентген пленканы сыртына орнықтырып, жақ сүйектерін 

ашып түсіру. 

 

Рентген суретіндегі тіс қатары 

Тістер сүт (уақытша) және тұрақты болып бөлінеді. Сүт тістер 

түскеннен кейін олардың орнына тұрақты тістер өседі. Рентгенограммадағы 

тіс қатарының өзгерістерін ажыратып тану үшін жануардың жас 

ерекшеліктерін, тіс түрінің жасына байланысты шығу мерзімін (1-кесте), 

әртүрлі жануарлардың тістерінің санын (2-кесте), тіс атауларын, олардың 

құрылысын (2.2.11-сурет) білу керек.  

 

1-кесте. Ит тістерінің шығу мерзімі 

Тіс атаулары Уақытша (сүт) 

тістердің шығу 

мерзімі  

Тұрақты тістердің шығу 

мерзімі 

Күрек тістер 3-4 апта 3-5 ай 

Сүйір тіс  3-5 апта 4-7 ай 

Азу тістер, премоляр 4-12 апта 4-6 ай 

Үлкен азу тіс, моляр - 4-7 ай 

 

2-кесте. Түрлі жануарлардың тістерінің саны 

Жануар түрі Тіс атаулары 

Күрек 

тістер 

Сүйір 

тіс 

Азу тістер, 

премоляр 

Үлкен 

азу тіс, 

моляр 

Барлығы 

Ит 12 4 16 10 42 

Мысық 12 4 10 4 30 

Жылқы 12 4 12/14 12 40/42 

 

Тіс үш бөліктен тұрады. Тіс сауыты – ауыз қуысының ішіне қараған 

жағы, түбірі - жақ сүйегінің ішіндегі бөлшегі және мойны - тіс сауыты мен 

түбір арасындағы қызыл иекпен қапталған бөлігі. Тіс сауытындағы ашық жер 
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(тіс ұлпасы орналасқан) түбірдің ұшымен ашылады. Бұл ашық жерді түбір 

ұшының саңылауы дейді. 

 

 

2.2.11-сурет. Тістің құрылысы. 1–эмаль, 2– 

дентин, 3– ұлпа, пульпа, 4–қызыл иек, 5– 

периодонт, 6– цемент, 7–тіс түбірінің өзегі, 8– 

альвеол шеті, қабырғасы, 9– тіс саңылауы, 10– 

тіс түбі, тамыры, 11– тіс мойыны, 12–тіс 

коронкасы (қабы).  

 

Тіс құрамы жағынан қатты (эмаль, дентин, цемент) және жұмсақ 

(периодонт, түбір қуысындағы ) ұлпалардан тұрады.  

Эмаль – рентгенограммада тіс сауытын біртегіс қалыңдықта көмкеріп, 

оның мойын тұсында жұқарған қою көлеңке береді.  

Дентин – көлемі жағынан ең үлкен бөлшек, ол құрылымы жағынан 

қаңқа сүйегінен бірнеше есе тығыз (2.2.12-сурет). Дентин де сүйектер сияқты 

органикалық заттардан (оссеин, минералды тұздар) тұрады. Сүйектің 

құрамында тұздар 30 %-ға дейін, дентинде 80%-ға жуық болады. 

 

2.2.12-сурет. Азу тістердің 

рентгенограммадағы көрінісі.  

 

Цементтің де сүйекке көп 

ұқсастығы бар. Тістің мойын тұсында ол 

өте жұқа. Тіс түбірін түгелімен қаптайды 

да, оның ұшына қарай және тістердің 

түбірлерге бөлінген жерлерінде 

қалыңдайды. Түбірдің ұшы түгел 

цементтен тұрады. Эмаль мен дентинмен 

салыстырғанда оның тығыздығы төмен болғандықтан жылдам жарақаттанып 

ыдырауы жиі кездеседі. 

Ұлпа – тіс сауытындағы қуысты толтырып тұратын дәнекер ұлпа. Жақ 

сүйегіндегі қан мен жүйке тамырлары түбір ұшындағы саңылаудан өтіп тіс 

ұлпаларын қоректендіреді. Тістің дамып, оның толық жетілуіне және 

дентиннің жиналуында ұлпаның үлесі зор. Тіс толық жетілгеннің өзінде де 

ұлпа бұл қасиеттерін жоғалтпайды. Тіс ұлпасындағы қабаттасып орналасқан 
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арнайы ұлпалар – «одонтобластар» ыдыраған дентиннің орнына қосымша 

дентин береді. Ал ұлпа жарақаттанса (жансызданса) одонтобластар дентин 

шығаратын қасиеттерін жоғалтып, өсіп бітпеген тістер толық жетілмей, сол 

көлемінде қалады. Ұлпа рентген сәулесін бойына сіңірмегендіктен көлеңке 

бермегендіктен, ұлпа тұрған жер ашық болып көрінеді. Қартайған 

жануарлардың тіс сауытындағы ұлпа қуысы дентиннің өсуіне байланысты 

біртіндеп тарылады. 

Периодонт – тіс қабы, дәнекер ет. Бір жағынан түбірдің цементіне 

жабысып өссе, екінші жағынан түбір қуысымен астарланып өседі. Периодонт 

тіс ұлпасы сияқты оны қоректендіріп отырады. Периодонттың бір жақ шеті 

тіс түбірімен, ал екінші жақ шеті сүйектің тығыз қабатымен шектелгендіктен 

рентгенограммада оның шеттері анық жіңішке, ашық саңылау түрінде 

байқалады. 

Тіс жегі. Тістің қатты қабаттарының ыдырауын «тіс жегі» дейді. Оның 

пайда болу себебі әлі белгісіз. Негізгі белгілері – тістің қатты бөлшектері 

ыдырап, қажалады, орны қайтып толмайды. Рентген суретінде тістің қатты 

қабаттарында көлемі жағынан әр түрлі дентинмен толған кемістіктер 

көрінеді. Тістің кеміген жерінде кальций тұзы болмайды. Ыдырау әр уақытта 

эмальдан басталады, кейде цементтен басталуы мүмкін. Дертті кезінде 

емдемесе тіс сауытындағы ұлпаны жарақаттап, қабындыруы мүмкін.  

Рентгенограммада тіс жегінің жарақаттаған жерін, аумағын, оның 

терендігін анықтауға болады. 

Периодонтит және пародонтит – тіс қабығының (периодонтит) 

қабынуы және тісті қоршап жатқан ұлпалардың (парадонтит) қабынуы. Тіс 

қабығы маңайындағы ұлпалармен, мүшелермен тіс және түбір арасындағы 

өсіндерімен, сүйек кестелерімен, тығыз қабатымен, тіс байламдарымен, 

қызыл иекпен өзара тығыз байланысты біртұтас жүйе болады. Бұл 

ұлпалардың, мүшелердің қабынуын көпшілік ғалымдар парадентин деп 

атайды, ал егер клиникалық белгілері негізгі белгі болып айтылса, онда 

периодонтит дейді. 

Ол дамуына байланысты жіті және созылмалы болады. Жіті түрінде 

клиникалық дерт белгілері: қызыл иек қызарып, іріңдеп іседі. Жануардың ет 

қызуы жоғарылайды, жақ бездерінің ісуі мүмкін, тістердің түбі босап, 

ауырсынады. 

Рентген суретінде тіс түбірі тұрған периодонтальді қуыс аздап (2.2.13-

сурет) кеңиді. Тіс және түбірі аралығындағы сүйек өсінділерінде 

остеопороздың белгілері болуы мүмкін. Кейде тіс қуысы қалталанып ішіне 

ірің жиналады, дұрыс емделмесе 

созылмалы түріне айналады.  

 

2.2.13-сурет. Рентгенограммада 

тіс түбірі қуысының кеңеюі. 

Периодонтит. 
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Созылмалы түрінде тісті қоршап тұрған ұлпада (периодонт), түбірдің 

ұшында, оның маңайындағы сүйектің тығыз қабатында, жақ сүйегінің сүйек 

ұлпасында, ретсіз кездеседі. Бұл түрін гранульді периодонтит дейді. Екінші 

түрінде, көк ет түбір ұшының маңайында шектеліп, дәнекер еттен тұратын 

қалтаның ішінде ғана болады. Бұл түрін гранулематозды периодонтит 

немесе гранулема дейді. 

Үшінші түрі (фиброзды периодонтит) тіс қабығының қабынған жеріне 

дәнекер ет өсіп, қабығын қалыңдата (2.2.14-сурет) түседі. Қабыну сүйектің 

ұлпасында болады. Сол себепті ауытқыған 

жерде остеопороз не остеосклероз белгілері 

болуы мүмкін. Кейде гранульды, 

гранулематозды периодонтиттер де фиброзды 

периодонтитпен аяқталады. 

 

2.2.14-сурет. Тіс түбінің қабығы 

қалыңдап, дәнекер ет өскен, фиброзды 

периодонтит. 

 

Созылмалы периодонтиттер дара 

түрінде (жеке бір түрі ғана) өте сирек 

кездеседі. Жиі көретініміз – периодонтиттердің араласып, қабаттасқан 

түрлері. 

Төменгі жақ тістерін рентгенография тәсілімен зерттеуді малды ауру 

жағымен үстелге жатқызып жасайды. Төменгі жақтың шетін көтереді де 

астына тығыз жастықша қойып, олардың арасына кассетаны орнықтырады. 

Жоғарғы сау жақ төменгі ауру жақтың альвеолярлы шетінен 1 см төменірек 

орналасқан жағдайда ОСШ кассетаның ортасына ауру тіс арқылы 

бағыттайды. 

Азу тістерді рентген суретке түсіргенде кассетаны малдың ұртына 

орнатады.  Рентген түтіктің бағытын бет сүйегінен 1-1,5 см жоғарырақ 

қойып, ОСШ жанынан, аздап қиғашынан және жоғарыдан төменге қарай 

бағыттайды. 

Төменгі азу тістерін рентген суретке түсірген кезде, рентген түтігін 

төменгі бірінші азу тістің тұсына орнықтырады.  ОСШ-ын жақтың төменгі 

шетіне, жанынан, төменнен жоғары қарай және түтік орналасқан жаққа 

бағыттайды. 

Жоғарғы жақ күрек тістерінің сынығын рентген суретке  тік 

проекцияда түсіру үшін кассетаны жоғарғы жақтың үстіне орналастырады 

(2.2.15-сурет), ОСШ-ын кассетаға қиғаш  бағыттайды. Рентгенограммада 

ортаңғы күрек тіс басқа тістермен салыстырғанда қысқа, тіс сауытының 

(2.2.16-сурет)  сынығы байқалады. 
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2.2.15-сурет. Күрек тістерінің 

сынығын рентген суретке тік 

проекцияда түсіру әдісі. 

2.2.16-сурет. Иттің жоғарғы жағының 

ортаңғы күрек тісінің сынығы. 

Рентгенограмманың орта тұсында 

бұлыңғырланған төменгі жақтың 

көлеңкесі байқалады.  

 

Флюороз – жануарлардың биогеохимиялық энзоотиясы, белгілі бір 

аймақтың жер қыртысындағы топырақта, суда, өсімдіктердің құрамында 

фтордың көп жиналуына тікелей байланысты. Осының салдарынан мал 

шаруашылығының шығыны олардың салмағының азаюына, мезгілсіз есептен 

шығуына, сондай-ақ фтормен ұзақ улануда ағзаның резистенттігін 

төмендетіп басқа да аурулардың асқынуына әкеледі. 

Қаратау фосфатын өндіретін Тараз химиялық зауытынан 90 км 

радиустағы биогеохимиялық аймақтағы қой шаруашылық кеңшарында 

қойлардың остеожәне дентофлюорозбен ауырғаны зерттелді. Бұл 

аймақтардағы жайылымдардың ластанып, ондағы шөп азықтарының 

құрамында фтордың ең жоғарғы рұқсат етілген концентрациясынан бірнеше 

есе көп екені анықталған.  

Малдың азықты шайнағанда немесе күйіс қайтарғанда тіске түсетін 

аздаған жарақаттың өзі онда әр түрлі ақаулардың пайда болуына әкеледі. Тіс 

қатарының (арасының) желінуі төменгі және жоғарғы жақтарда әр түрлі 

өзгерісте бірбеткейсіз, бірақ олардың симметриясы бұзылмаған. Соның 

салдарынан төменгі және жоғарғы жақ сүйектерінің  қалыптасу құбылысы 

бұзылып, тістердің немесе тіс қатарының түгел бір-біріне сәйкес келмеуіне 

әкеледі. Мұндай зілді өзгерістерде кейбір азу тістерінің беткейлері қарама-

қарсы тіспен (зуб-антогонист) жартылай, кейде тіпті түйіспейтіні байқалады. 

Осыдан барып тістің патологиялық желінуі, асқынған жағдайда  қарама-

қарсы тіс ұлпасының, жақ сүйегінің жарақатты зақымдануы болады.  

Қойдың арасында стоматологиялық зерттеулер жүргізіліп, оларда тіс 

флюорозы (дентофлюороз – сояутіс) анықталған жағдайда ғана 

рентгенографиялық тәсілмен әр түрлі жастағы малдардың төменгі жақ 

сүйектері мен жіліншік сүйектері зерттелді.  

Төменгі жақ тістерінің рентгенограммасында тіс қатарының желінуі 

біртегіс емес (2.2.17-сурет), тісаралық периодонтальді саңылаулар кеңейген, 

гиперцементоз, периодонтит байқалады. 1-1,5 жастағы қойларда премоляр 

тістерінің әртүрлі желінгені, олардың түбінде склеротикалық өзгерістер 
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көрінеді. Бұл жас аралығындағы малдардың жаңа шығып келе жатқан 

тістеріндегі фторлы интоксикациялық көріністер қалыптасқан тістерге 

қарағанда анық байқалады. Үш жастағы немесе оданда кәрі малдардың 

тістерінің рентгенограммасындағы басты өзгерістері – төменгі және жоғарғы 

тіс қатарларының желінуі қисық, біртегіс емес, тіс және түбір аралық 

қоршаулардың резорбциясы, ошақты склероз, гиперцементоз. Сондай-ақ, 

төменгі жақ сүйегінде диффузды остеопороз байқалады.  

Фторлы қосындылардың мал ағзасына ұзақ уақыт бойы енуі тістің 

дентинінде, қалыптасқан және өсіп келе жатқан тістердің пульпасында, 

цементінде оссификация (2.2.18-сурет) әсерінен мұндағы перидонтальды 

саңылаулардың азаюына (кішіреюіне) әкеледі. Фторлы интоксикацияның 

алғашқы кезеңінде тіс ұлпасында органикалық заттардың жаңаруы, сонымен 

қатар ерімейтін минералды тұздардың қосындыларының жиналуы 

байқалады. 

 

 

2.2.17-сурет. Астыңғы және 

үстіңгі жақ тіс қатарларының желінуі  

қисық, біртегіс емес, дентофлюороз. 

 

Рентгенографиялық тәсілмен 

үш жасқа дейінгі қойлардың 

жіліншік сүйектерін зерттегенде, 

ондағы басты өзгерістер тығыз 

қабаттың  қалыңдауы, сүйек 

құрылымының анық байқалмауы, 

сүйек аралық байланыстың қатаюы, сүйек майы кеңістігінің бірқалыпты 

кішіреюі болып келеді.  

Жасы үштен асқан немесе кәрі қойлардың ұзын жіліншік сүйектерін 

рентгенограммаға түсіргендегі сүйек құрылымындағы өзгерістер – сүйек 

майы кеңістігінің кеңеюі, тығыз қабаттың жұқаруы, метафиздағы ұлпа 

тығыздығының азаюы, ошақты остеопороз, белгілері болып табылады. 

Тістердегі, жіліншік сүйектердегі әр түрлі деңгейдегі остеосклерлік 

немесе остеопороздық өзгерістер барлық зерттелген малда дерлік 

симметриялы болып келеді. 

 

2.2.18-сурет. Тіс қатарының 

желінуі біртегіс емес өсіп келе 

жатқан тістердің пульпасында 

оссификация әсерінен 

перидонтальді саңылаулардың 

кішірейуі байқалады. 

 

А.В.Гринбергтің айтуынша,  

мал сүйегіндегі остеопороздық  
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өзгерістер остеосклероздан бұрын байқалады, сондықтан остеопороз фторлы 

интоксикацияның алғашқы сатысы болып табылады. Ал Р.Д.Габовичтің 

тұжырымы бойынша, аз мөлшердегі фтор – остеосклероз, үлкен 

концентрацияда – остеопороз шақырады. Сүйектегі өзгерістер фтордың 

мөлшері мен интоксикацияның уақытына тікелей байланысты. 

Жақ және жілік сүйектеріндегі рентгенографиялық өзгерістер 

флюорозбен ауырған барлық жастағы малдарда кездеседі. Көбінесе малдың 

алдыңғы және артқы жіліншектері зақымданады. Жас мал арасында 

рентгенографиялық өзгерістер көбінесе остеосклероз түрінде болса, кәрі 

малдарда диффузды остеопороз түрінде байқалады. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Бас сүйек жарақатын диагностикалауда қандай проекциялар 

қолданылады? 

2. Шеке қуыстарының жарақаты мен қабынуын қандай рентгенологиялық 

белгілер бойынша анықтайды? 

3. Тіс түбірі мен тіс жиегі ауруларын қандай рентгенологиялық белгілер 

бойынша анықтайды? 

4. Интраоральді және экстраоральді әдістердің айырмашылығы қандай? 

5. Орталық сәуле шоғырының ростральді және аборальді бағыттарын 

қалай түсіндіресіз? 

6. Тістер қандай топқа бөлінеді? 

7. Иттердің күрек тістері қанша айда ауысады? 

8. Жылқының түрлі тістерінің санын атаңыз? 

9. Тіс қандай бөлімдерден тұрады? 

10. Тіс жегі дегеніміз не және оның рентгендік белгілері қандай? 

11. Периодонтит пен парадонтиттің айырмашылығы қандай? 

12. Флюороз дегеніміз не? 

 

Бас сүйегі  рентгенограммасын зерттеу жоспары  

Сурет проекциясы (жиырмадан астам арнаулы және қарапайым проекция) 

1. Орналасу дұрыстығын бағалау (әр проекция үшін) 

2. Сурет сапасын бағалау (физикалық-техникалық сипаттамалар: 

оптикалық тығыздығы, контраст, сурет айқындығы). 

3. Бас сүйегінің пішіні мен көлемі. 

4. Ми мен беттік бөліктердің қатынасы. 

5. Бас сүйегі аумағындағы жұмсақ ұлпалар (көлемі, пішіні, көлеңке 

құрылымы мен қарқындылығы) күйі. 

6. Бас сүйегінің күйі (пішіні мен көлемі; сүйек қалыңдығы мен 

құрылымы). 

7. Бас сүйек аумағында көлеңкенің талдау (физиологиялық және 

патологиялық). 

8. Бас сүйектің беттік бөлігінің жалпы қарастыру (пішін, көлем). 

9. Беттік бас сүйек маңындағы жұмсақ ұлпа жағдайы (пішін, көлем, 

көлеңке құрылымы мен қарқындылығы). 
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10. Көз қуысы жағдайы (пішіні, көлемі, шеті). 

11. Танау қуысы (орналасуы, пішіні, көлемі, танау қанатының жағдайы). 

12. Жоғарғы жақ қуысының жағдайы (орналасуы, пішін, көлемі). 

13. Жақ пен тістің көрініп тұрған бөлігінің жағдайы. 

14. Рентгенологиялық қорытынды, хаттама. 

 



2.3. Сүйектердің жарақаттан зақымдануының рентгендік 

диагностикасы 

 

Ветеринариялық рентгенологиялық зерттеулердің ішінде жарақаттан 

зақымдану сүйек-буын жүйесі ауруларының ішінде жиі кездеседі. 

Рентгенографиялық зерттеу тек қана сынық пен буындағы (шыққанда немесе 

тайғанда) патологиялық ошақты сипаттауға мүмкіндік беріп қана қоймайды, 

сонымен қатар байламдардың үзілуін уақытылы балау үшін де қолданылады. 

Сынықтарды, жалған буындарды қалпына келтіріп, емдеу үрдісі кезінде, 

рентгенологиялық зерттеу басты әдіс болып табылады. Ол сүйек 

ұлпаларының регенерациясының ырғағы мен сипатын анықтауға да 

мүмкіндік береді. 

Зақымдану жарақаттық сипатына байланысты: сығылу, сыну, буынның 

шығуы, бөгде заттар және т.б. бөлінеді. Көбінесе сынықтар мен сүйек шығуы 

жиі кездеседі. 

Сынықтарды механикалық әсерлердің нәтижесінде пайда болатын 

сүйек бүтіндігінің бұзылуымен түсіндіреді. Сынықтар екі топқа бөлінеді: 

жарақаттық және патологиялық. 

Жарақаттан туындаған сынықтарға ауыр механикалық күш әсерінен 

пайда болған сынықтар жатады. Сынған сүйектің үлкен бөлшектерін – 

сынықтар, ал кіші бөлігін – жарықшақтар деп атайды. Клиникалық 

белгілеріне қарай сынықтар ашық және жабық болып бөлінеді. Ашық 

сынықтар деп терінің және шырышты қабықтардың зақымдануынан сыртына 

шығып, көрініп тұратын сынықтарды айтады. 

Патологиялық сынықтарға кейбір аурулардың әсерінен сүйек 

ұлпасының құрамы өзгеріп, оның тығыздығының төмендеуі салдарынан 

болған сынықтар жатады.  

Рентгенография тәсілімен жануарлардың сүйек-буын жүйесінің табиғи 

анатомиялық қатынастарын зерттеуде оның ішкі құрылыстарын бұзбай-ақ 

анықтауға болады. 

Рентгенограммада сүйектің тығыз және кемік заттары айқын көрінеді. 

Тығыз қабат өзінің әр жазықтығына сәйкес айқын контрасты көлеңке берсе, 

ал сүйектің кемік зат аймағындағы көлеңке тор тәрізді болады. Түтікті жілік 

сүйектердің диафиздерінде тығыз заттың қалыңдығы әр түрлі: орта тұсында 

қалыңдау, ұштарына қарай біртіндеп жіңішкереді. Соның өзінде тығыз 

қабаттың екі көлеңкесі арасында сүйектің жалпы фонында жарықталған 

түрде жілік-май қуысы байқалады (2.3.1-сурет). Үлкен жіліншік сүйектерінің 

екі жақ шетіндегі өте қою көлеңкелер –тығыз сүйек қабатының көлеңкелері. 

Олар көптеген минералданған сүйек ұлпаларынан тұрады да, сүйектің екі 

жақ басына қарай жұқарып барып бітеді. Тығыз қабатында сүйек ұлпалары 

біріне-бірі өте жиі орналасқан, арасында бос орындар болмайды, сол 

себептен рентген сәулесін жүз пайызға жуық сіңіріп, қою көлеңке береді. Екі 

сүйек қабатының аралығында ұзынша жілік майы тұратын қуыс бар, оны 

жілік майы қуысы деп атайды. 
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1  

2.3.1-сурет. Үлкен түтікті жілік сүйегінің  бөлімдері мен құрылымы.  

1. Ортан жіліктің дистальді эпифизі 

2. Ортан жіліктің дистальді метафизі 

3. Диафиз бен метафиздің шекарасы 

4. Жіліктің тығыз кортикальді қабаты 

5. Жілік май қуысы 

6. Апофиз 

7. Ұршық басы 

 

Сүйек негізінде сүйек қабынан (периост), сүйектің тығыз қабатынан, 

сүйек кемігінен, буын қапшығынан және байланыс жүйелерінен тұрады. 

Оның құрамында атомдық салмағы үлкен әртүрлі тұздар болғандықтан, 

рентгенограммада көлеңке пайда болады, ол көлеңкелер тұтас, біртегіс емес 

ойыс-ойыс болып келеді. Себебі рентген сәулесін ұстайтын сүйектің тығыз 

бөлшектері – тұз сіңген сүйек ұлпалары (минералданған ұлпалар) болып 

саналады. Олардың арасында қызыл майы бар ойысталған қуыстар рентген 

сәулесін аз тұтады. 

Диафиздердің тығыз затының рентгенологиялық көлеңкелері айқын да 

тегіс. Бұлшық еттердің бекитін жерлерінде сүйектену жиекері тегіс емес. 

Рентгенограммада кемік зат арасында жолақтары бар сүйектен тұратын тор 

тәрізді болып көрінеді. Мұндай тордың сипаты сығылу және созылу 

сызықтарына сәйкес осы бөліктегі сүйек пластиналарының орналасуына 

байланысты болады. 

Сүйектің рентген сәулесін ұстамайтын бөлшектері: сүйек қабы, жілік 

майы, жілік майы қуысы, қан тамырлары, жүйке тамыры, буын қапшығы, 

шеміршектер. Рентген сәулесін сіңіріп, көленке беретін жалғыз сүйек 

ұлпалары. 

Сүйек-буын жүйесін рентгенографиялық зерттеудің негізгі тәсілі өзара 

перпендикулярлы екі: тік және қаптал проекцияларда түсіру. Зерттеудің 

қосымша тәсілдеріне фистулография, артрография жатады. 

Рентгенограммадағы сүйектің қалыпты кескіні жануардың жасына, 

функциональді ерекшеліктеріне байланысты.  
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Құрылымы бойынша сүйектер жалпақ, түтікті, кеуекті және аралас деп 

ажыратылады. Жалпақ сүйектерге бас сүйектері, төс сүйектер, қабырға, 

жамбас пен жауырын жатады. Осы сүйектердің рентгенограммаларында 

олардың пішінін, орналасу жағдайын, көлемдерін бағалауға болады. Жалпақ 

сүйектердің құрылымы біртекті, тығыздығы орташа. Түтікті сүйектердің 

құрылымы басқа сүйектермен салыстырғанда күрделі. Сүйек диафизында – 

жілік қуысының жарықтанған және тығыз  заттың көлеңкелерін ажыратуға 

болады. Тығыз заттың сұлбасы әрқашан айқын және тегіс. Төл және жас 

малдардың метафизіндегі шеміршектің өсу аумағы рентгенограммада 

жарықтанумен байқалады. Сақа малдардың метафиз аймағында сүйектің 

әркелкі тығыздануы байқалады. 

Ұзын жіліншік сүйектер бірнеше бөліктерден тұрады (2.3.2-сурет). 

Ортаңғы бөлігінде тығыз сүйек  қабаты қалың болып келеді. Бұл бөлігін д и а 

ф и з дейді. Одан кейін тығыз сүйек қабаты біртіндеп жұқарады, жілік майы 

тұратын қуыс көрінбейді. Осы жерден  сүйек ұшындағы шеміршекке дейін 

(өсу шеміршегі)  м е т а ф и з , одан әрі буын құрамына қатынасатын бөлігін э 

п и ф и з дейді. Сүйектің бұлшық еттерінің сіңірі байланысатын  

төмпешіктері  а п о ф и з деп аталады. 

 

 
2.3.2-сурет.  Ұзын түтікті сүйектің бөліктері. 

1. Ортан жілік диафизі 

2. Ортан жілік метафиздері 

3. Ортан жіліктің дистальді эпифизі 

4. Жілік мойыны 

5. Жамбас буыны 

6. Тобық 

7. Тізе буын саңылауы 

8. Асық жіліктің проксимальді метафизі 

9. Шонданай сүйегі 
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Эпифиз - түтікті сүйектің буындық бөлігі - рентгенограммада сүйек 

ұлпасының көлеңкесі мен көрінісін құрайтын айқын тегіс тұйықталу 

пластинасымен шектелген. Рентгенологиялық тәсілмен буынды сараптау 

барысында оның саңылауының биіктігі мен тегістігі (жарықтану), буын 

беттерінің жанасуы (конгруэнттілігі, пішіндердің сәйкестілігі), тұйықталатын 

пластинаның айқындығы бағаланады. Түтікті ұзын және аралас сүйектердің 

пішіні, көлемі және өзара орналасуы рентгенограммаларда жақсы 

анықталады. Рентгенограммалардағы сүйектердің құрылымы біртекті болып 

көрінеді және оларда арнайы ерекшеліктер байқалмайды. Сүйек 

құрылымының күшейіп, рентгенограммада көлеңкеленуі тек физиологиялық 

ауыртпалық көбірек түскен аумақтарда анықталады. Омыртқаларды зерттеу 

барысында омыртқа аралық дисктердің пішініне, биіктігіне және олардың 

өзара орналасуына, ми-жұлын өзегінің күйіне көңіл аударып, бағалау керек. 

Рентгенограммадағы сүйек-буын жүйесінің патологиялық құбылыс 

белгілерін бірден анықтау үшін қалыпты жағдайдағы сүйектердің 

рентгенограммасын талдау керек. Арнайы түсірілген иық пен шынтақ 

буынының тік (2.3.3-сурет), тоқпан жілік пен шынтақ буынының (2.3.4-сурет) 

қаптал проекциялардағы нұсқа рентгендік көрінісінің қалыпты моделінің 

қорытынды суреті беріліп отыр. Сонымен қатар алдыңғы және артқы аяқтар 

фалангалар, жамбас белдеуі мен тізе буын сүйектерінің тік және қаптал 

проекциялардағы қалыпты (2.3.5–2.3.12-суреттер) рентгенограммалары 

көрсетілген.  
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2.3.3-сурет. Иық пен шынтақ 

буындарының тік проекцияғы 

рентгенограммасы.  

1. Жауырын 

2. Жауырын қыры 

3. Жауырын ұшы 

4. Иық-тоқпан жілік аралық буын 

саңылауы 

5. Тоқпан жіліктің проксимальді 

бөлігі 

6. Тоқпан жіліктің диафизі 

7. Тоқпан жіліктің дистальді бөлігі 

8. Тоқпан жіліктің латериальді 

айдаршығы 

9. Тоқпан жіліктің медиальді 

айдаршығы 

10.  Шынтақ буын саңылауы 

11. Кәрі жілік 

 

2.3.4-сурет. Тоқпан жілік, иық пен 

шынтақ буындарының қаптал 

проекцияғы рентгенограммасы.  

1. Жауырын 

2. Жауырын төмпешігі 

3. Иық-тоқпан жілік аралық буыны 

4. Тоқпан жіліктің проксимальді 

эпифизі 

5. Тоқпан жіліктің қыры 

6. Тоқпан жілік метафизі 

7. Тоқпан жілік диафизі 

8. Тоқпан жіліктің дистальді бөлігі 

9. Шынтақ қыры 

10.  Шынтақ буыны 

11.  Кәрі жілік шыбығы 

12. Кәрі жілік 

13. Төс сүйегі 
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2.3.5-сурет. Иттің алдыңғы аяғының тік проекциядағы рентгенограммасы.  

1. Кәрі жілік 

2. Шынтақ сүйегі 

3. Эпифиз 

4. Шынтақ сүйегінің дистальді бөлігі 

5. Проксимальді қатардың ортаңғы сүйегі 

6. Дистальді қатардың екінші сүйегі 

7. Бесінші саусақ сүйектері 

8. Жіліншік сүйектері 

9. I фаланга 

10. II фаланга 

11. III фаланга, тырнақ 

 

 
2.3.6-сурет. Иттің алдыңғы аяғының қаптал проекциядағы 

рентгенограммасы.  

1. Кәрі жілік 

2. Шыбық, шынтақ сүйегі 
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3. Проксимальді қатардағы сүйектер 

4. Дистальді қатардағы сүйектер 

5. Қосымша сүйек 

6. I-IV жіліншік сүйектері 

7. V саусақ сүйегі 

8. Проксимальді тиекше сүйегі 

9. Дорсальді тиекше сүйегі 

10.  I - фаланга 

11. II-фаланга 

12. III – фаланга, тырнақ 

13.  Башбай майтабаны 

14. Майтабан жұлығы 

 

 

 
2.3.7-сурет. Иттің жамбас сүйегі мен 

ұршық буындарының тік проекциядағы 

рентгенограмасы. 

1. Мықын сүйек қанаты 

2. Мықын сүйек денесі 

3. Шонданай сүйек денесі 

4. Шат қыры 

5. Құйымшақ 

6. Жетінші бел омыртқа 

2.3.8-сурет. Иттің ұршық және тізе 

буындарының тік проекциядағы 

рентгенограмасы.  

 

1. Мықын сүйек денесі 

2. Шонданай сүйек 

3. Жілік басы 

4. Үлкен ұршық 

5. Ортан жілік диафизі 



 78 

7. Омыртқаның көлденең өсіндісі 

8. Құйымшақ – мықын буыны 

9. Жапқыш тесік 

10. Құйрық омыртқалары 

11. Жілік басы 

12.  Үлкен ұршық 

13.  Буын саңылауы 

14. Жілік мойны 

15. Ортан жілік 

6. Тобық 

7. Латериальді тиек сүйегі 

8. Медиальді тиек сүйегі 

9. Ортан жіліктің латериальді 

айдаршығы 

10. Ортан жіліктің медиальді 

айдаршығы 

11.  Асық жіліктің латериальді 

ойысы  

12.  Асық жіліктің медиальді 

ойысы 

13.  Асық жіліктің проксимальді 

метафизі 

14.  Жілік диафизі 

15.  Шыбық сүйек басы 

16.  Шыбық сүйек денесі 

 

 

2.3.9-сурет. Тізе буынның қаптал 

проекциядағы рентгенограммасы. 

1. Ортан жілік диафизі 

2. Кортикальды қабат 

3. Жілік метафизі 

4. Жілік айдаршығы 

5. Тобық 

6. Тиекше сүйектер 

7. Жілік эпифизі 

8. Шыбық сүйек басы 

9. Буын саңылауы 

10. Асық жілік қыры 

2.3.10-сурет. Бүгілген тізе 

буынның тік проекциядағы 

рентгенограммасы.  

1. Ортан жілік 

2. Асықты жілік 

3. Шыбық сүйегі 

4. Сүйекаралық кеңістік 

5. Шыбық сүйек басы 

6. Тобық 

7. Латериальді тиекше сүйегі 

8. Медиальді тиекше сүйегі 

9. Ортан жіліктің латериальді 
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11. Асық жілік бұдыры 

12. Асық жілік метафизі 

13. Шыбық сүйек 

айдаршығы 

10. Ортан жіліктің медиальді 

айдаршығы 

 

 
2.3.11-сурет. Иттің тілерсек буыны 

мен жіліншік сүйектерінің тік 

проекциядағы рентгенограммасы. 

 

1. Асықты жілік 

2. Шыбық сүйегі 

3. Асық жіліктің дистальді бөлігі 

4. Асық жіліктің медиальді 

айдаршығы 

5. Өкше сүйегі 

6. Асық жіліктің латериальді 

айдаршығы 

7. Асық сүйегі 

8. Біріккен IV-V тілерсек сүйектері 

 
2.3.12-сурет. Иттің тілерсек буыны 

мен жіліншік сүйектерінің қаптал 

проекциядағы рентгенограммасы.   

1. Асықты жілік 

2. Шыбық сүйегі (көлеңкесі 

жілікпен қабаттасқан) 

3. Асық сүйегі 

4. Өкше сүйегі 

5. Орталық тілерсек сүйегі 

6. Тілерсек сүйектерінің дистальді 

қатары 

7. Жіліншік сүйектері 

8. Дорсальді тиекше сүйегі 

9. Проксимальді тиекше сүйегі 

10. I – фаланга 

11. II – фаланга 

12. III -фаланга, тырнақ 
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9. Орталық тілерсек сүйегі 

10. Жіліншік сүйектері 

11. I - фаланга 

12.  II - фаланга  

13.  III -фаланга, тырнақ 

 

Сүйек сынықтарының рентгенологиялық белгілері 
Сүйек сынуының негізгі рентгенологиялық белгілеріне: ашықтану 

сызығы мен жылжу көлеңкесі жатады.  

Ашықтану сызығы – сынықтың қиғаш жазығы. Сүйек бұлшық етке 

қарағанда рентген сәулесін оншақты есе артық сіңіреді. Сынған жердегі 

сынықтардың арасына қан ұйып қалады, соңынан біріктіргіш және остеоидті 

ұлпа пайда болады. Бұл жерлерден рентген сәулелері сүйек көлеңкесіне 

ашық сызықтар қалдырып (2.3.13-сурет), еркін өтеді. Ашықтану сызығының 

өлшемі, қарқындылығы, саны мен сипатының бірнеше түрі бар. 

Бірінші түрі – кең, қарқынды, айқын көрінетін ашықтану сызығы 

сынықтардың айқасып тұрғанын нұсқайды. Бұл 12-15 күндік сынықты 

сипаттайды, ол кезде қуыстарда болатын минералды зат еріп, тартылып 

кетеді. 

 

2.3.13-сурет. Иттің асық жілігінің қиғаш 

метафизарлы  ашықтану сызығы.  

 

Екінші түрінде – әлсіз көрінетін болар-

болмас байқалатын ашықтану сызығы сүйек 

сынықтарының бір-бірін жауып тұрғанының 

салдары. Әлсіз ашықтану сызығын 1-2 күндік 

сынықтар көрсетеді, өйткені, бұл уақыт 

ішінде сынық қуыстарында сынған 

сүйектерден шығатын фосфорқышқылды 

кальций тұзы болады. 

Үшінші түрінде – сынық сызығы тіпті 

клиникалық белгілері көп болған жағдайда да байқалмауы мүмкін. Бұл 

рентгендік орталық сәуле шоғырының сынық жазығына перпендикулярлы 

өткенде, мәселен, сагитальді сынықты қаптал проекцияда немесе 

латерамедиальді сынықты тік проекцияларында түсірген кезде байқалады. 

Сондықтан сынықтың жоқтығына көз жеткізу үшін рентген суретін өзара 

перпендикулярлы екі проекцияда  жасау қажет. 

Жазылғаннан кейін ашықтану сызығы әлсіз көрінетін болады. Майда 

сүйек сынықтарының тартылуына қарай ашықтанған жерлер көрінеді, ал 

сүйектің жиектерінде сүйек шорының (мозоль) жақсы дамығаны байқалады. 

Егер сүйек көлеңкесінде жалғыз ашықтанған сызық, бір шетінен екінші 

шетіне дейін созылып жатса, онда бұл – қарапайым сынық. Ал егер 

ашықтану  сызығы сүйекті кесіп өтпей, тек қалыңдығында аяқталса – ол 

шытынаудың белгісі.  
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Сүйек көлеңкесінде ашықтану сызықтары әртүрлі бағытқа бағытталып 

кейде бір-біріне қиылысып жатса, бұл – жарықшақ  сынығын көрсетеді.  

Ж ы л ж у   к ө л е ң к е сі  өлшемі мен қарқындылығына қарай әртүрлі 

болады. Ірі және жуан сынықтарда көлеңке жылжуы айқындалған және 

рентген суретке түсірген кездегі проекцияға байланысты, сүйек жиектерінің 

алдыңғы, артқы, бүйірлі беткейлерінен шығып тұрады (2.3.14-сурет). Кейде 

жылжу көлеңкесі болар-болмас өлшемді, әлсіз қарқынды, сүйек жиегінен 

мұртша немесе қылтанақ секілді көрінеді. Сүйек сынықтарының белгілі бір 

арақашықтыққа жылжуы кезінде сүйек жиегінің рентген суреттегі көлеңкесі 

үзіледі және жылжу көлеңкелері де әр жақта болады.  

 

 
а 

 
ә 

2.3.14-сурет. Иттің шынтақ сүйектерінің (а) тік және (ә) қаптал проекциядағы 

рентгенограммалары. Тік проекцияда жылжу көлеңкесі анық, қаптал 

проекцияда сүйектердің бір-бірімен қабаттасқан жерінде қарқынды көлеңке 

байқалады.  

 

Сынық жылжуының деңгейі механикалық жарақаттың бағытына қарай, 

сүйектің сынған жерімен сынық саңылауларының бағытына, сүйектің 

анатомиялық, физиологиялық ерекшелігіне,  сүйекті қоршаған байламдардың 

төзімділігіне (бұлшық еттің және оларды бекіту нүктелеріне) байланысты. 

Бұдан басқа сынықтардың жылжу деңгейі қоршаған ортаның бүтіндігіне 

және сынған жерден төменгі сирақ бөлігінің ауыр әсеріне байланысты 

болады. Жылжу деңгейіне және сүйек сынығының сипатына қарай емдеу 

жолын таңдайды және алдағы жай-күйін болжайды. 

Жарақаттанған буын мен сүйекті міндетті түрде рентгенология 

тәсілдері арқылы зерттеу қажет. Тәсіл сүйекте сынық бар екендігін, 

сынықтың түрін, сынық бөлшектерінің күйін, олардың орналасқан орнын 

анықтау үшін керек. Рентген суретінде сынған сүйекке қатысы бар екі  

(жоғарғы және төменгі ) буындар көрінуі қажет. 

Ұзын жілік сүйегінің диафизінің сынығы сынған жерде сирақтың 

қозғалуымен және крепитациямен бірге жүреді. Ұшы үшкір болып келген  

сынықтарды қолмен ұстап байқауға немесе зақымданған жердің терісінен 

көзбен көруге болады. 

Сүйек эпифизінің сынығын, шытынауын, тұяқтың, топай және тұсамыс 

сүйектерінің сынықтарын клиникалық белгісі бойынша анықтап диагноз қою 

барлық уақытта мүмкін емес. Рентгенологиялық зерттеусіз жарықшалардың 

бағытын, сыну сипатын, сүйек сынығының жай-күйін білуге болмайды. 
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Сынықтың рентгенологиялық белгілері – ашықтану сызығы мен жылжудың 

көлеңкесі қатар жүреді, бұлардың басым біреуі сынықтың бар екенін  

білдіреді. Кемік сүйектерде (ұсақ, жалпақ, жілік басында) сынық сызығы 

сүйек кестелерінің үзілгені арқылы анықталады. Тығыз қабатты қалың 

жіліншік сүйектердің сынық сызығы анық көрінеді. Сүйек сынбай 

шытынағанда сынық сызығы қарама-қарсы жақтағы сүйектің тығыз қабатына 

жетпейді. 

Сынық бөлшектерінің ауытқуы, мысалы: бөлшектерінің бір жақ шетіне 

ығысуы, бөлшектерінің айқасып келуі, бөлшектерінің бірінен-бірінің алшақ 

жатуы, бөлшектердің бірінің кіріп тұруы, бұрыштанып ауытқуы, кіндігінен 

айналап ығысуы (2.3.15-сурет) сияқты әр түрлі болады. 

 
а         ә        б      в         г       д   

2.3.15-сурет. Сүйек сынығында жиі кездесетін ығысулар. а– 

бөлшектерінің бір жақ шетіне ығысуы; ә – бөлшектерінің айқасып 

жақындауы; б– бөлшектерінің бірінен-бірі алшақ жатуы; в– бөлшектердің 

бір-біріне айқасып кіріп тұруы;  г – бұрыштанып ауытқуы; д– кіндігінен 

айналып ығысуы. 

 

Сынық сызығы көлденең, қиғаш, тік (2.3.16-сурет) және бұранда 

(2.3.17-сурет) тәрізді өтуі мүмкін. Көлденең және қиғаш түрлері жиі 

кездеседі. Сынық сызығының тік түрі өте сирек кездеседі. Бұранда тәрізді 

түрі аяқтың бұралып барып сынуының салдарынан болады. Бұл сынықтар 

бірнеше жерде болуы мүмкін. Сол себепті бұранда тәрізді сынығы бар 

малдың рентген суретін аумақты рентген пленкасымен, екі бірдей буынды 

қоса түсіру керек. Мысалы, бұранда тәрізді сынық ортан жілікте болса,  

рентгенограммаға түсіретін жер ортан жілік-жамбас буыны және тізе буыны. 
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2.3.16-сурет. Тоқпан жіліктің 

дистальді сынығының бір-біріне 

айқасып жақындауының қаптал 

проекциядағы рентгенограммасы. 

2.3.17-сурет. Асықты жіліктің 

бұранда тәрізді сынығының қаптал 

проекциядағы рентгенограммасы. 

 

Жас малдардың апофиз тұсындағы сүйектің өсу аймақтарындағы 

ашықтану сызығын, сынық кезіндегі ашықтану сызығымен оңай шатастырып 

алуға (2.3.18-сурет) болады. Өсу аймағы жас малдардың өкше (2.3.19-сурет) 

және шынтақ сүйектерінде жақсы көрінеді. Мұндай қате жібермеу үшін 

жануарлардың әртүрлі өсу аймақтарының рентгенограммадағы қалыпты 

жағдайын білу қажет. Бұдан басқа өсу аймағында склероздалған жолақтар 

бар. Өсу аймағының жиегінде, қасында сынық немесе жарықшақ болған 

жағдайда, 2-3 аптадан соң сүйек шорасын жақсы көруге болады. Өсу 

аймағында периостальді реакция болмайды. 
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2.3.18-сурет. Күшіктің асықты 

жілігінің қаптал проекциядағы 

рентгенограммасы. Жіліктің 

проксимальді бөлігіндегі өсу аймағы 

анық байқалады. 

2.3.19-сурет. Алты айлық 

құлынның өкше сүйегіндегі өсу 

аймағындағы ашықтану сызығы.  

 

 

Терінің қыртыстануы және пленканың жарылған тұстары кейде 

рентгенограммада ашықтанған көлеңкелерді береді. Олардағы сызық - 

сүйектің сыну кезіндегі ашықтанған сызықтарға ұқсас болып келеді. Мұндай 

кезде ашықтанған сызықтар тек сүйекті ғана емес, жан-жағындағы жұмсақ 

ұлпаларды да, пленканың өзі жарылған болса, онда бүкіл рентгенограмманы 

алып жатады. 

Сүйек сыну түріне және бұзылу деңгейіне байланысты (2.3.20-сурет), 

сүйек екіге бөлінгенде – ж а й және сүйек үш немесе одан да көп бөлшекке 

бөлінгенде – ж а р ы қ ш а қ т ы (2.3.21-сурет) болып  бөлінеді. Сынықтардың 

өлшеміне қарап, ірі жарықшақты және ұсақ жарықшақты сынық деп бөледі. 

Бірақ кейде ірісі де, ұсағы да араласқан жарықшақты сынықтар кездесіп 

жатады. 
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2.3.20-сурет. Ортан жіліктің жай 

сынуының қаптал проекциядағы 

рентгенограммасы. 

2.3.21-сурет. Ортан жіліктің аралас 

жарықшақты сынуының қаптал 

проекциядағы рентгенограммасы.  

 

Түтікше сүйектің ұзына бойы сынықтарының жазықтықта орналасуына 

қарай мынадай түрлерін ажыратамыз: көлденең – сынық жазығы сүйекке 

көлденең бағытта, ұзына бойына тік бұрыш жасай отырып қиылысады, қиғаш 

– сынық жазығы сүйекпен қиғаш жасап қиылысады, ұзына бойы – сынық 

саңылауы сүйектің ұзындығына сәйкес түседі, бұранда секілді – сынық 

жазығы сүйекке сүйір бұрыш жасап өтеді, бірақ сынықтың беткейі тегіс емес, 

майысқан, бұранда секілді болады. Кейде сынық саңылаулары әртүрлі 

бағытта бір-бірін қиып, ірі жарықшақты сынықтар түрлі фигуралар түрінде 

қалыптасады. 

Өне бойына жылжу (продольное) сынықтардың сирақтың ұзына бойы 

жылжуын сипаттайды. Олар бір-біріне бұрыш жасап немесе параллельді 

болып орналасады. Мұндай түрдегі сынықтың жылжуы көбінесе көлденең 

жылжумен араласып отырады. Кейде сынықтың ұзына бойымен жылжуы 

оның ажырауына (мысалы, шынтақтың өсіндісі, тұяқ сүйегінің жұлықты 

өсіндісі) әкеледі. Жылжу көлеңкесінің деңгейі өне бойы бағытында болса 

ұзындық бірлігімен, ал бұрыштық жылжуы – градуспен белгіленеді. 

Сүйектенген сіңір мен бұтақталған щырышты қалта жылжу көлеңкелеріне 

ұқсас болып бейнеленуі мүмкін. Олар көбінесе сүйек көлеңкесімен 

байланысты емес, құрылымы аз қарқынды, жиектері дөңгеленген; ал бүгілген 

сирақтың рентгенограммасында, олар сүйек көлеңкесінен алшақтап кетеді. 

Көлденең (поперечное) бағыттағы жылжу латеральді, медиальді немесе 

дорсальді, волярлы бағытта болуы мүмкін. 

Ұзын түтікшелі сүйектерді сынған бөліктеріне қарай мынадай түрлерге 

ажыратады.  

Д и а ф и з а р л ы  сынық – сынық жазығы түтікшелі сүйектің ортасына  

диафизынан (2.3.22-сурет)  өтеді. М е т а ф и з а р л ы  сынық – сынық 



 86 

метафиз арқылы өтеді, бұл сынықтар буын асты немесе буын үсті болуы 

мүмкін. Э п и ф и з а р л ы сынық – сүйектің буынға кіріп тұрған бөлігінің 

сынуы, бұлар буын ішіндегі сынық ретінде жүреді. А р а л а с  сынық – 

сынық сызығының диафиз бен метафиз (2.3.23-сурет) арқылы 

(метадиафизарлы сынық) өтеді немесе эпифиз бен метафизді 

(метаэпифизарлы сынық) жатады.  

Сынықты орнына салып, гипспен орағаннан кейін сәйкестігін анықтау 

үшін гипстің сыртынан екінші рет рентгенограммаға түсіреді. Гипстің 

сыртынан тек сынықтың дұрыс салынғандығын анықтау үшін ғана тексереді. 

Басқа жағдайларда: сүйек шорын, сүйектің құрылымын зерттеген кезде 

гипсті шешіп, сынған жерін ғана рентгенография тәсілімен зерттейді. 

 

 

2.3.22-сурет. Диафизарлы сынықта 

ашықтану сызығы сүйектің диафиз 

тұсынан өтеді. 

 

2.3.23-сурет. Ортан жілік сүйегінің 

жарықшақты метадиафизарлы 

сынығының рентгенограммасы.  

 

Жануарлардың жастық ерекшеліктеріне байланысты төл малдарда сүйек 

сынуының өзіндік ерекшеліктері болады. Бұл ашықтану сызығының айқын 

байқалмауымен, кейде сүйектердің кішкене бұрыш түрінде деформация беріп 

өзгеруімен сипатталады. Жас жануарларға тән сынудың екінші ерекшелігіне 
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сүйектің өсу аумағында кездесетін сынулар – сүйектің метафизі мен 

эпифиздерінің сәйкес келмеуі жатады. Жас малдардың сүйегінің 

метафизарлы өсу аймағындағы жарақаттың салдарынан ажырауын 

остеоэпифизеолиз (2.3.24-сурет), ал сүйектің метаапофизарлы аймақта 

ажырауы – остеоапофизеолиз деп аталады.  

 

2.3.24-сурет. Жіліктің дистальді 

остеоэпифизиолизінің рентгенограммасы. 

 

Сүйектің өсіп жетілуі сүйектендіру 

бөлшектеріне байланысты. Олар негізгі және 

қосымша сүйектендіру бөлшектері деп аталады. Осы 

сүйектендіру бөлшектерінің әрқайсысы б і р і н ш і 

сүйектендіру бөлшектерінен, метафиздер және 

эпифиздер пайда болады. Қандай да түтікше сүйек 

болмасын, сыртқы сүйек қабымен (периост) және 

ішкі сүйек қабымен (эндост) қапталған. Сүйек қабы 

дәнекер еттен тұрады да, тығыз сүйек қабатына жабысып өседі. Сүйек 

қабынан қан тамырлары, жүйке талшықтары өтеді. Сондықтан ол өте 

сезімтал. Сүйек кемігі (жіліктердің басы, ұсақ және жалпақ сүйектер) 

минералданған сүйек ұлпаларынын тұрады, арасында қызыл жілік майы бар 

кішігірім қуыстар болады. Сондықтан рентген суретінде ол жер кестеленіп 

көрінеді. 

Оқтигеннен пайда болған сынықтар – ашық зақымдану тобына 

жатады. Оқтың сүйекке тиген жеріне қарай диафизарлы, метафизарлы, 

эпифизарлы болып бөлінеді. Жарақаттың сипатына қарай тесіп өткен жара 

(сквозной) – оқ сүйектің бүкіл қалыңдығынан өтеді, өтпес (соқыр) жара - оқ 

сүйектің жарақатталған қалыңдығында, ішінде (2.3.25-сурет) қалып қояды, 

жанама сынық – оқ сүйектің шетін ғана жанап өтіп, онда кемістік қалдырады. 

Сынық түріне қарай, оқ тиген жарақаттар толық және толық емес 

болып келуі мүмкін. Толық жарақаттар көлденең, қиғашты, Ү-сияқты, Х-

секілді, ірі жарықшақты және ұсақ жарықшақты болып бөлінеді.  
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2.3.25-сурет. Иттің тоқпан жілік тұсындағы оқтың 

көлеңкесі. 

 

 

Толық емес – тесікті және шетті болып келеді. Кейде сүйектің 

зақымданған жерінде жұлдыз секілді жарықшағы пайда болады. Егер 

жарықшақ буын үстіне дейін жетсе немесе қалың сүйектен өтсе, онда ол 

толық сынық болып есептеледі.  

Оқтан жарақат алған жануарларды екі – тік және қаптал проекцияларда 

рентгенография тәсілімен тексергенде, оқтын ағзаны жарақаттау жолы мен 

тереңдігін, (2.3.26-сурет) орналасуын анықтауға болады. 

 

 
А 

 
Ә 

2.3.26-сурет. Мысықтың құрсақ қуысының (а) тік және (ә) қаптал 

проекциядағы рентгенограммалары. Оқтың бесінші бел омыртқасын 

зақымдағаны байқалады.  

 

Оқ тиген жарақаттан пайда болған сынықтың ауырлығы мен дәрежесі 

көптеген себептерге байланысты: баллистика заңдылықтары мен оқтың 
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пішініне, өлшеміне, сүйектің түрі мен орналасқан жеріне, жұмсақ 

ұлпалардың зақымдану деңгейіне, сондай-ақ оның микрофлорамен ластанған 

зақымдаушы оқтың сүйектің қалыңдығына немесе теріге кіруіне байланысты. 

 

Ірі қара малдардың бақайшық сүйектерінің (фалангалар) сынығы. 
Рентген сәулесін ветеринариялық тәжірибеде қолданбай тұрған кезде, 

клиникалық көрсеткіштерін ескере отырып фаланга сүйегінің сынығын – жай 

және жарықшақты деп екіге бөлген. Қазіргі кезде рентгендік зерттеулердің 

нәтижесінде сынықтар төмендегідей түрлеріге бөлінеді. 

Сагитальді сынықтар – сынық жазығының дорса-плантарлы бағытта 

өтуі (2.3.27а-сурет). Көп жағдайда сынық жазығы проксимальді буын 

сайынан басталады. Олардың ішінен мыналарды ажырату қажет:  

- сагитальді, толық қиып өткен сынықтар – сынық саңылауы жоғары 

буын бетінен басталып, төменгі буын бетіне дейін жетеді немесе тұяқ 

сүйегінің өкше шегіне дейін. 

- сагитальді-проксимальді – сынық жазығы буынның проксимальды 

бетінен басталып, сүйектің қандайда бір бүйір бетінен аяқталады. 

- байланыс төмпешіктерінің үзілуі. 

Рентгенография тәсілі сагитальді сынықты анықтау үшін тік 

проекцияны қолданады. 

Сагитальді сынықтардың жылжуы сирек кездеседі, өйткені олар 

байламдар мен сүйек қабымен тартылып тұрады. Кейде ауру жылқы еріксіз 

ауру аяғына сүйенгенде де сүйектің сынған жерінде айтарлықтай қозғалу 

болмайды. Жай, жарықшақты емес сынықтар тез бітіп кетеді. 

- Латерамедиальді сынықтар сынық жазығы жоғары буынның шетінен 

басталып, латералды бетінен медиальді беткейіне өтеді (2.3.27ә-сурет).  

 

2.3.27-сурет. Жылқы фалангаларының 

(бүйір) сынығының сұлбасы: А – 

сагитальді; Ә – латера-медиальді а – толық 

(өне бойы); б – проксимальді; в – 

дистальді; г – байланыс төмпешігінің және 

жұлықты сабағының үзіндісі; д – тұяқ 

сүйегінің өкше шетінің сынығы. 

       АӘ 

а                 ә 

 

Олардың ішіде:  

- латерамедиальді (толық сынық) – сынық саңылауы буынның жоғарғы 

бетінен басталып, сүйектің буынының төменгі бетінде аяқаталады;  

- латерамедиальді, проксимальді – кейде жарықшақты – сынық 

саңылауы буынның жоғарғы беткейінен басталып, сүйектің алдыңғы немесе 

артқы  беткейінде аяқталады; 
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- латерамедиальді, дистальді – сынық саңылауы буынның төменгі 

бетінен басталып, сүйектің (2.3.28-сурет) алдыңғы немесе артқы беткейінде 

аяқталады. 

а 

ә 

2.3.28-сурет. Жылқының тұсамыс сүйегінің толық (а) латерамедиальді және 

(ә) сагитальді сынықтарының рентгенограммасы.  

 

Латерамедиальді сынықтар рентгенограммада қаптал проекцияда 

көрінеді, ал  тік проекцияда анықтала бермейді.  

Латерамедиальді толық және дистальды сынықтар болжамы 

(сынықтардың өзара жылжуы болмаса) жайлы, ал латерамедиальді 

проксимальді жарықшақты сынықтар (сынықтардың өзара жылжуы болған 

жағдайда) болжамы жайсыз (күдікті) болады. 

Латерамедиальді сынықта жылқы кездейсоқ аяғына сүйенсе, сүйек 

сынықтары (әсіресе тұсамыс және топай сүйектері) оңай жылжып кетуі 

мүмкін, сол себепті жазылу уақыты ұзаққа созылады. 

А р а л а с түрі – сынық жазығы сагитальді және латерамедиальді 

бағыттарда өтеді. Мұндай сынықтарды рентген суретінде тік және қаптал 

проекцияларда анықтап (2.3.29-сурет), мынадай түрлерін ажыратуға болады: 

- ірі жарықшақты сынықтар – сынық жазықтары бір-бірін кесіп өтеді және 

сүйек ірі 4-8 сыныққа бөлінеді. Өзінің қалыпты жағдайында сүйектер 

байламдардың күшімен жақсы бекемделіп тұрады. Сүйектің бітіп кетуін 

болжау көп жағдайда жағымды.  

- ұсақ жарықшақты үгітілген сынық  әр түрлі бағыттағы саңылауларымен 

және жарықшақтың көптеген санымен (20-30) сипатталады. Мұндай сынуда 

сүйектің орталығындағы сынықтарда көбінесе қанайналымы бұзылады. 

Тұсамыс сүйегі сынықтың осындай түрімен зақымданғанда, жазылып кетуі 

жиі кездеседі. Жылқы тұяғы ұсақ жарықшақты болып сынғанда, оны емдеу 

үшін ауру сирақты ұзақ уақытқа гипспен бекітіп қояды.  
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2.3.29-сурет. Жылқының жіліншік сүйегінің (а) тік және (ә) қаптал 

проекциядағы рентгенограммалары. Жіліншік сынығы.  

 

Бұл айтылған жіктелуге «қиғаш» және «буыніші» деген терминдерді 

қосудың қажеттілігі жоқ. Өйткені барлық сынықтар қиғаш және буын ішінде 

болады. Тұяқ (фаланга) сынықтары, сүйек сынығы секілді ашық және жабық 

болып, оның асқынуы мүмкін.  

Жылқылар арасында байламдардың бекитін сезам тәрізді (2.3.30а-

сурет) және қосымша сүйектерінің (2.3.30ә-сурет) түрлі бағыттағы 

сынықтары да жиі кездеседі. 

 

 
а  

Ә 

2.3.30-сурет. Жылқының (а) сезам тәрізді және (ә) қосымша сүйектерінің 

сынығы. 

 

 Сүйек сынықтарының бітуінің рентгендік көрінісі 

Рентгенография тәсілімен сыныққа тек диагноз ғана койылмайды, 

сонымен қатар сынықтардың біту дәрежесін және басқа да патологиялық 

ерекшеліктерін анықталады. Аталған әдіс қалыптасу үрдісінің динамикасын 
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бақылауға, сүйек ұлпаларының регенерациясының бұзылуына және оған 

қолданылған емнің соңғы нәтижесін көруге мүмкіндік береді. Сондықтан 

сынықпен келген әрбір ауру жануарды емдеу соңында да рентгенологиялық 

зерттеу жүргізеді. Зақымданған бөліктің рентгенографиясы кем дегенде екі 

проекцияда, мүмкіндік болса екі шеткі буындардардың көрінісімен бірге 

зерттелуі тиіс. 

Сынықтың бітуін рентген суретінде анықтау үшін кемінде 10-20 күн 

өтуі керек. Себебі төрт-бес күнде сынған сүйек бөлшектерінің арасында 

ұйыған қаннан дәнекер ұлпа пайда болады да, сынық бөлшектерінің шеттері 

ыдырап тегістеледі. Сынған жерде уақытша сүйек ұлпасы пайда болады, ол 

рентген суретінде көрінбейді. Сынықтың ашықтану сызығының аздап 

(2.3.31-сурет) кеңейгені байқалады. 

Оншақты күннен кейін уақытша сүйек шоры сүйек ұлпасына айналады 

(остеоидная кость) бірақ бұл торшалар минералды заттарсыз болады, 

сондықтан рентгенограммада көлеңке бермейді, көрінбейді. 

Екі аптадан бастап (сынған күннен бастап есептегенде) сүйек шоры 

біртіндеп мүйізденеді. Сынған сүйектің түріне, ауру малдың жасына және 

жануардың өзіне тән ерекшелігіне байланысты сүйектің мүйізденуінде 

(2.3.32-сурет) алғашқы тұздар белгісі 15-25 күннен бастап пайда болады. 

 

  

2.3.31-сурет. Иттің асық жілігінің сынуынан пайда болған (4-5 күн) 

мүйізденудің алғашқы сатысы, (а) қаптал және (ә)  тік проекцияларда.  
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2.3.32-сурет. Сол иттің асық жілігіндегі мүйіздену сатысы (20-25 күн), (а) 

қаптал және (ә) тік проекцияларда ашықтану сызығының жіңішкергені 

байқалады.   

 

Сүйек сынығының толық мүйізденуі жануардың жасына байланысты  

1-2 ай ішінде бітеді. Бірақ сүйек ұлпаларының атқаратын қызметіне толық 

бейімделуі бірнеше айларға дейін созылады. Тәжірибеде сүйек сынықтардың 

ұштары өзара дұрыс қалыптаспағандықтан бұрыш (2.3.33-сурет) жасай 

отырып немесе қисық бітісіп кетулері жиі кездеседі. Сынықтар дұрыс 

бітпесе, ол жерде «жалған» (2.3.34-сурет) буынның пайда болуы мүмкін. 

 

  
2.3.33-сурет. Иттің кәрі жілік пен шынтақ сүйектерінің диафизді сынығының 

патологиялық қисық, бұрыш жасап бітуі.  
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2.3.34-сурет. Иттің ортан жілігінің метафизді сынығының  дұрыс бітпеуінен 

«жалған» буынның пайда болуы.  

 

Бақылау сұрақтары 

1. Қаңқа қандай сүйектерден тұрады, қандай бөлімдері бойынша 

ажыратылады, және қандай элементтерден тұрады? 

2. Сүйек ауруларының негізгі рентгенологиялық белгілерін сипаттаңыз және 

талдаңыз? 

3. Жануарлардың түтікше сүйек құрылысының қалыпты рентгендік суреті 

қандай? 

4. Сүйек-буын ауруларын рентгендік зерттеуде қолданылатын 

проекцияларды атаңыз? 

5. Сүйек сынығының рентгендік белгілері қандай? 

6. Рентгенологиялық белгілеріне қарай сынықтар қалай бөлінеді?  

7. Сүйек сынығында жиі кездесетін ығысуларды атаңыз. 

8. Сүйектің жәй және жарықшақты сынуын қалай түсіндіресіз? 

9. Сүйек-буын жүйесін зерттегенде неге өзара перпендикулярлы екі 

проекция қолдану керек? 

10. Диафизді және метафизді сынық дегеніміз не? 

11. Эпифизді сынық дегеніміз не? 

12. Жас малдардағы сүйек сынуының қандай айырмашылықтары бар? 

13. Оқ тигеннен болған сынықтар қалай бөлінеді? 

14. Фаланга (жылқыда) сынықтарының түрлерін атаңыз? 

15. «Жалған буын» ұғымын қалай түсінесіз? 

 



2.4. Сүйек құрылымының өзгеруінен пайда болатын аурулар 

 

Сүйек ұлпаларының ұлпа аралығындағы ұяшықтарымен ара қатынасы 

сүйек құрылымы немесе кестесі деп аталады. Сүйек құрылымы әртүрлі 

болады. Олар, біріншіден малдың даму кезеңіне, сүйекке түскен салмақтың 

әсеріне байланысты өзгереді. Табиғатта ірі жануарлардың бірте-бірте даму 

кезінде сүйек құрылымы сол жануардың түріне байланысты өзгереді. Бұл 

өзгерісті анатомиялық өзгеріс дейді. 

Екіншіден, салмақ әр сүйектің орналасқан орнына, атқаратын 

қызметіне қарай түседі. Осыған байланысты сүйек құрылымы да өзгереді. 

Бұл өзгерісті сүйек құрылымының атқарған жұмысына байланысты өзгеруі 

дейді.  

Сүйек жолақтарының, түтікшелерінің бағыттары тұрақты емес. Жалпақ 

сүйектердің кемік жағы сүйектің жұқа тығыз қабаттарымен бекітілген. Ал 

бассүйекте кемік жағы екі жұқа сүйектің тығыз қабаттарының арасында ғана 

орналасқан. 

Рентгенограммада анықталатын сүйектегі ауру белгілерін үш түрге 

бөлуге болады:  

1. Қалыпты орнынан ауытқуы, мөлшерінің, пішінінің, көлемінің 

өзгеруі; 

2. Сүйектің шет жиегінің өзгеруі;  

3. Сүйек құрылымының өзгеруі. 

 

1. Сүйектің қалыпты орнынан ығысуы сынықтың салдарынан болады.  

Сүйек мөлшерінің ұзындығының қысқарып немесе ұзарып өзгеруі туа 

біткен болуы мүмкін, сонымен қатар патологиялық жағдайларда да кездеседі. 

Диагноз салыстырмалы рентгенограммада қойылады. 

Сүйек пішінінің өзгеруі қисаю мен ісіну түрлерінде кездеседі. Мұндай 

деформациялар, әсіресе ісік пен сүйектің құрылымының өзгеруімен 

сипатталады. 

Сүйектің көлемінің өзгеруі гипертрофия және атрофия түрінде кездеседі. 

Гипертрофия немесе сүйек көлемінің ұлғаюы тек қана физиологиялық 

түрінде ғана емес, сонымен қатар патологиялық (жарақаттан, қабыну 

салдарынан және т.б.) өзгерістер салдарынан да пайда болады. Гипертофия 

эндост пен периост функциясының бұзылуына байланысты болғандықтан, 

олар - эндостоз және периостоз болып екіге бөлінеді. 

Сүйектің көлемінің ерекше үлкеюі ісікке жатады. Сүйек ұлпасының 

азайып, оның орнын қандай да бір патологиялық ұлпамен ауысуы сүйек 

ісігіне тән көрініс болып табылады. Патологиялық үрдіс сүйектің ішкі 

жағындағы тығыз қабатты бұзып, ал сыртқы жағынан сүйек қабығының 

қабынуынан жаңа сүйек ұлпасының қабаттанған өсінділердің пайда болуы 

сүйектің тығыз қабатының жұқаруына әкеледі. Ісіктердің мөлшері 

патологиялық өзгерістердің даму уақытына, ал тығыз қабаттың жұқару 

мөлшері патологиялық үрдістің белсенділігіне байланысты болып келеді.  
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Сүйектердің буын құрайтын шеттерінде дефектілердің, кемістіктердің 

(қабыну, дегенеративті үрдістер) пайда болуынан аяқтарда варус немесе 

вальгус тектес деформациялар қалыптасуы мүмкін. 

Атрофия физиологиялық (қартаюдан, ағзаға ұзақ уақыт бойы жүктеме 

түспегендіктен) және патологиялық (эндокринопатия кезінде, метаболизмнің 

бұзылуында, жүйке жүйесінің зақымдануында және т.б.) болады. Туа біткен 

атрофия немесе гипоплазияны ерекше атап өтуге болады.  Мүндай атрофия 

қандай да бір өсіндінің (ісіктің, аневризма) әсерінен болған қысымнан 

дамиды. 

 

2. Сүйектің шет жиегінің өзгеруі. Сүйек шеттерінің рентгенограммадағы 

тегіс кескінін сүйек сұлбасы деп те атауға болады. Сүйек шеттерінің 

сіңірлер мен бұлшық еттер бекітілетін аймақтарынан басқа жерлері өзінің 

тегістігімен және айқындылығымен сипатталады. Патологиялық 

өзгерістер  кезінде сүйек сұлбасы рентгенограммада үзілген, толқынды, 

өркештенген, кедір-бұдырлы, айқын емес көлеңкелер немесе тіпті оның 

ыдырауын байқалуы да мүмкін.  

Ол сүйектің тығыз қабатының өзгерістеріне байланысты. Қалыпты 

жағдайда сүйек қабындағы дәнекер ұлпа рентген сәулесін ұстамайды, 

көлеңке бермейді. Сүйектегі кейбір аурудың салдарынан сүйек қабы сүйектің 

тығыз қабатынан сыдырылып, оған тұз сіңіп, 

көлемі өсіп, кейін сүйектенеді де сүйектің шетін 

өзгертеді (2.4.1-сурет). 

 

 

2.4.1-сурет. Сүйек қабының тығыз қабаттан 

сыдырылып, қатаюынан шет жиегінің өзгеруі.  

 

 

3. Рентгенограммада сүйектің құрылымын 

мұқият тексерудің ондағы аурудың түрін 

анықтаудағы маңызы зор. Минералды заттың 

жетіспеушілігінен, интоксикациядан, қабынудан, 

жарақаттардан т.б. себептерден ағзадағы физиологиялық құбылыс 

бұзылып, ол сүйек ұлпасының өзгеруіне әкеледі.  

Сүйекте де басқа мүшелердегі сияқты ұлпалардың ыдырап тозуы және 

жаңаруы болып тұрады. Екі құбылыс  қатарласып бір мезгілде өтетін болса, 

онда рентген суретінде бұл өзгерістер көрінбейді, ал бір құбылыс басым 

болса онда рентгенограммада айқын көрінеді. Мұндай өзгерістер 

физиологиялық жағдайда кездессе, ұлпалардың саны өзгермей тек олардың 

пішіні мен бағыты ғана өзгереді. Сүйектің ыдырау құбылыстарының күшеюі, 

тіпті сүйек ұлпасының (остеолиз) жойылып, оның басқа патологиялық ұлпаға  

ауысып кетуіне әкелуі  мүмкін (2.4.2-сурет).  
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а                         ә              б 

2.4.2-сурет. Сүйек құрылымының өзгеруі. а – сүйектің ыдырауы – 

остеопороз; ә – сүйектің қатаюы – остеоклероз; б – сүйек ұлпасының 

жойылуы - остеолиз 

 

Периостит. Сүйек қабы жаратылысында дәнекер ұлпа болғандықтан  

рентген сәулесін тұтпайды, сондықтан өздігінен көлеңке бермейді, 

көрінбейді. Кейбір аурулардың салдарынан сүйек қабы сыдырылып әр түрлі 

минералды заттар сіңгеннен кейін өзінің көлеңкесін 

береді. Бұл ауру белгісін периостит (2.4.3-сурет) 

дейді. Жай және іріңді периоститтерге тек 

клиникалық тұрғыдан ғана диагноз қоюға болады, 

өйткені бұл түрдегі ауруларда сүйек қабында 

минералды тұз бөлу болмайды. 

 

2.4.3-сурет. Жіліншік сүйегінің жайылмалы 

периоститі.   

 

Оссифицирияланған периостит сүйек қабының 

остеобласталарынан құрылған ұлпалардың пайда 

болуымен бірге жүреді, сондықтан периоститтің бұл түріне рентгенография 

тәсілімен диагноз қоюға болады. 

Оссифицирияланатын периоститтер жайылып таралуылына қарай 

жергілікті және жайылмалы  болып бөлінеді. Жергілікті өз кезегінде түріне, 

пішініне қарай: шашақты (2.4.4-сурет), қабатты, инелі,сүйел тәрізді (2.4.5-

сурет), сызықты және т.с.с. болып бөлінеді. Көптеген патологиялық 

құбылыстар, сүйектер мен буындарда өтетін оссифицирияланған 

периоститпен бірге жүреді. Бұл сүйек қабығының әртүрлі тітіргендіргіштерге 

беретін жауабы, реакциясы болады. Жіті периостальді реакция 

остеобластикалық түрдегі остеогенді саркомада болады. Рентгенограммада 

сынықтың болғанына 15-20 күн өткен соң, сүйектердің зақымдалған жерінде 

бұйраланған нәзік сүйек көлеңкелерін көруге болады. Бұл сүйек сынған 

жерде сүйектің периостальді мүйізденуін, ұлпасының қалыптасуын 

көрсетеді. 
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 а 

 ә 

2.4.4-сурет. Тоқпан жіліктің дистальді бөлігіндегі жергілікті шашақты 

периостит, (а) қаптал және (ә) тік проекцияларда.  

 а 
 ә 

 
Б 

2.4.5-сурет. Жергілікті периоститтердің түрлері: (а) қабатты, (ә) инелі, (б) 

сүйел тәрізді.   

 

Жайылмалы, гиперпластикалық периостит иттерде жиі кездеседі. 

Сонымен бірге жылқыда және ірі қара малдар ағзасының созылмалы улануы 

кезінде, туберкулезде, некробациллезде және қатерлі ісіктердің салдарынан 

пайда болады. Рентгенографиялық тұрғыдан, шашақты бұйра сүйек 

көлеңкесінен, сүйек жиегінде, кейде барлық сирақта периоститтер 

симметриялы орналасуымен ерекшелінеді. 
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Остеосклероз – сүйектегі ұлпалардың түзілу құбылысы оның ыдырау 

құбылысынан басым болғандықтан, сүйек құрылымының қатаю салдарынан 

сүйек кестелерінің кішіреюі. Сүйектің тығыз қабаты қалындайды, жілік майы 

тұратын қуысы жіңішкеріп, кейде көрінбей кетеді. 

Қабыршақты қабаттың гаверса түтікшелерінің қабырғаларында сүйек 

затының өсінділері пайда болып, бұл осы сүйек май қуысының тарылып, 

тығыз қабаттың қалыңдауына әкеледі.   

 Остеоклерозды физиологиялық (өсу аймағында) және патологиялық 

деп айырады. Көбінесе патологиялық остеосклероз кездеседі. Оның өзін 

жарақаттан кейінгі (сүйектің бұрын сынған жерінде) және қабынған (буын 

мен сүйектегі қабыну үрдісі тоқтағанымен, сүйекте тұрақты остеосклерозды 

өзгерістер қалады) деп ажыратуға болады. Үй жануарларында уытты 

(токсикалық) остеоклероздар кездеспейді. 

Рентгенологиялық зерттеулерде остеосклероз сүйек затының 

іріқалқанды (груботрабекулярлы) құрылымымен анықталады. Кейде сүйек 

кестесі суретінің толық жойылуы және оның біртегіс сүйек ұлпасымен 

ауысқаны байқалады. Сүйектің тығыз қабаты әртүрлі, бейтарап қалыңдап, 

сүйек майы қуысы тарылып, кейде тіпті толығымен сүйек ұлпасымен 

тұтасып кетеді. 

Сүйектің белгілі бір жерінде көлемінің өсуін гиперостоз дейді. Өте жиі 

сүйек қабына тұздар сіңіп, тұзданып, сүйектеніп тығыз қабатына қосылып 

сүйектің көлемін үлкейтеді. 

Остеопороз – cүйек ұлпаларының ыдырау құбылысының, оның 

түзілу,жаңару құбылысынан басым болуы. Сүйек ұлпалары және ондағы 

минералды заттар азаяды, соның салдарынан сүйек рентген сәулесін аз 

тұтады. Сүйек кестелері үлкейеді, тығыз қабаты жұқарады, жіліктің майы 

тұратын қуыс кеңейеді .Сүйектің шеттері тығыздалып, жұқарып анық 

көрінеді.  Бірақ сүйек өзінің алғашқы пішінін, түрін сақтап қалады. 

Сүйектің остеопорозды зақымдануы, қабынуы, эндокринді жүйенің 

және зат алмасу құбылысы бұзылғанда, сондай-ақ малдың қартаюнан, 

сүйекте физиологиялық құрылымның өзгеруінен болуы мүмкін. Сонымен, 

остеопороз басқа аурулардың симптомы немесе олардың асқынған түрі 

ретінде де жүреді (2.4.6-сурет). 

 

 

2.4.6-сурет. Кәрі жіліктің 

дистальді метафизіндегі 

остеопороз. 

 

Остеопороздың патогенезін түсіндіруде бірнеше болжам бар. Мысалы, 

С.А.Рейнбергтің айтуынша, остеопороз кезінде сүйек ұлпаларының ыдырауы 
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қалыпты жағдайда болып, тек оның түзілу құбылысы баяулайды. Ал 

Д.Г.Рохлиннің пікірінше, остеопороз кезінде остеокласт пен остеобласт 

арасындағы түзілу тепе-теңдігі бұзылады. Әсіресе, остеокласт 

функциясының күшеюі байқалады. Остеопорозда,  сүйектегі ұлпалардың 

өзгеруі (ыдырауы немесе түзілуі) қандай да бір аурулардың асқыну 

салдарына байланысты болуы да мүмкін екендігі белгілі. 

Остеопороз ағзада кездесуіне байланысты, ошақтанған, азғана жерде 

(патологиялық ошақтың жан-жағында ғана), аумақты (регионарлы, үрдіс бір 

анатомиялық аймақты қамтиды, мысалы, аяқ сүйектерін түгелімен) және 

жүйелі (бірнеше сүйектерде, не болмаса бүкіл қанқада) болуы мүмкін. 

Сүйек ұлпасының өзгеруіне байланысты рентген суреттегі 

остеопорозды б і р к е л к і және д а қ т ы деп бөлуге болады. 

Остеопороздың біркелкі түрінде, рентгенограммада сүйек пен оны 

қоршаған ұлпалардың көлеңкелері бірыңғай болып келеді. Сүйектің тығыз 

қабаты жұқарып, жілік май қуысы кеңейеді. Дақты остеопорозда рентген 

суретте сүйектің тығыз қабатынан ұсақ ақшыл дақтарды байқаймыз. 

Малдардың остеопорозы сүйектің жиі сынуының немесе 

шытынауының басты себебі болып табылады. Остеомаляция мен рахит 

ауруларында кездесетін  ж ү й е л і   о с т е о п о р о з д ы ң  маңызы айрықша. 

Шаруашылықтарда бұл аурулардың алдын алу немесе ерте диагноз қоюдың 

маңызы зор. Малдардың рахитпен ауырғанын клиникалық көріністерден де 

байқауға болады (2.4.7, 2.4.8-суреттер). 

Рахит – төлдердің ауруы, фосфор-кальциий алмасуының, Д-

витаминінің түзілуінің бұзылуынан, сүйек ұлпасында дистрофиялық 

өзгерістердің басым болу салдарынан болады.  

 

Рахитпен ауырған мал сүйегі көлеңкесінің рентгенограммада қарқынды 

көрінбеуі, сүйек құрылымының білінбеуі, тығыз қабаттың жұқарғаны,  сүйек 

май қуысының кеңеюі – жүйелі остеопороз болып табылады. Рахит кезіндегі 

басты өзгерістер сүйектің өсу аймағында болады. 

Көбінесе тоқпан, ортан жіліктерде, жіліншіктерде 

кездеседі. 

 

2.4.7-сурет. Рахитпен  ауырған күшіктің клиникалық 

көрінісі 

 

Ұсақ малдарда рахит кезінде метафиздің сүйектену 

аумағы, аурудың бастапқы кезінде 

рентгенограммада біртекті болып көрінсе, кейінірек 

ауру асқынған кезде мүлде көрінбей кетеді. 

Сүйектің метафизарлы шеті үлкейіп, дөңгеленіп, бокалға ұқсас болып 

өзгереді (2.4.9-сурет). Өсу аймағындағы саңылау едәуір кеңейеді, ал қалыпты 

жағдайдағы сүйектерде мұндай өзгерістің орнына, метафиздың тұсында 

қарқынды, тегіс, жақсы көрінетін сызықты байқаймыз. Аурудың зілді, 
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асқынған кезінде сүйектің майысқанын, деформациялып майысқанын 

көреміз. 

 

  
 

а                                       ә                                                    б 

2.4.8-сурет. Әр түрлі мал (а – құлынның, ә – бұзаудың, б – қозының) 

төлдерінің рахитпен ауырғандағы клиникалық көрінісі. 

 

Иттің алдыңғы жіліншік сүйектерінде рахиттың асқынған түрінде, 

рентгенограммада сүйек ұлпасының біртектес еместігін, тығыз қабаттың 

жұқарғанын, сүйек майы қуысы кеңейгені байқалады. Сүйектің метафизды 

бөлігі, эхондральді сүйектену құбылысының  бұзылуынан, үлкейіп, сыртқа 

қарай қисаяды (2.4.10-сурет). 

 

 

2.4.9-сурет. Иттің шынтақ 

және кәрі жілік сүйектерінің 

дистальді шетінің  

рентгенограммасының  

сұлбасы. а – қалыпты түрі; 1 – 

сүйек эпифизы; 2 – 

метаэпифизарлы өсу аймағы; 

ә – рахит; 3 – өсу аймағының 

кеңеюі және сүйектің 

метаэпифизарлы бөлігінің 

деформациялануы. 

 

             а                     ә  

 

Құлындар рахитпен ауырғанда, тұсамыс және өкше сүйектерінің 

рентген суретінде өсу аймағының жарықтану сызығының иректелген біртегіс 

еместігі, тығыз заттың жұқарғаны байқалады. Екі айлық құлындардың 

тұсамыс сүйегінің кемік затында көлденең сызықтарды байқауға болады. Бұл 

сызықтардың қарқыны рахиттың даму кезеңіне тікелей байланысты. Тұсамыс 

сүйектің проксимальді эпифизы жуандап  домбығады. 
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2.4.10-сурет. Рахитпен ауырған ит сүйектерінің 

патологиялық қисаюының рентгенограммасы.  

 

Остеомаляция – ересек малдардың сүйек 

қаңқасының ауруы. Сүйек ағзадағы минералды 

тұздардың негізгі жиналатын орны. Ағзаға қажет 

болса сүйектен минералды заттарды алып, мал дұрыс 

азықтандырылып, күтіліп тұрған уақытта, оның орны 

толықтырылып тұрады. Егер азықтың құрамындағы 

минералды 

заттар аз болып, ағзаның шығынын  

уақытылы толықтырып тұрмаса 

немесе зат алмасу қызметі бұзылса, 

онда сүйек ұлпасынан кальций 

тұздары көптеп жуылып (2.4.11-

сурет), бұл остеомаляцияның 

дамуына әкеледі. 

 

2.4.11-сурет. Остеомаляция кезіндегі 

лордоз. 

 

Мұндай кезде кальций тұздары алдымен салмақ аз түсетін мүйіз, 

құйрық омыртқаларынан, содан соң белдеме, ірі түтікше сүйектерінен 

бөлінеді. 

Рентгенограммада остеомоляция ала-құла дақты және диффузды 

остеопороз түрінде байқалады. Ағзада минералды заттың жетіспеушілігін, 

сиырларда остеомаляция дамуын ерте болжаудың, алдын алып диагноз 

қоюда бірнеше авторлардың әдістемелік зерттеулері ұсынылған. 

Г.В.Домрачев құс пен ауылшаруашылық жануарлардың минералды зат 

алмасу жағдайын, минералды заттар ерте бөлінетін (мүйіз, құйрық 

омыртқасы) сүйек ұлпаларының жекелеген бөлшектерін рентгенограммаға 

түсіру арқылы анықтайтын әдісін ойластырған. Мысалы, құйрық 

омыртқасының көлеңкесінің құрылысына, пішініне, қарқындылығына қарап, 

зерттеліп жатқан малда минералды зат алмасуы анықталады. Бұл әдісті 

бұрын және кейінгі (араға 20-25 күн салып) зерттеулерде түскен рентген 

суреттерін салыстыра отырып, минералды жетіспеушіліктің ерте көрсеткіші 

деп санауға болады, сондай-ақ соңғы құйрық-омыртқаларының сорылу 

қарқынын ескеру қажет (2.4.12-сурет). 

И.Т.Шарабрин жоғары өнімді сиырларда минералды жетіспеушілікті 

анықтау үшін рентгенфотооссеометрия әдісін ұсынды. Бұл сүйектегі 

минералды заттардың сандық мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді. Автор 

сына (клин-эталон) әзірлеп, оларды аумақтарға бөлген (2.4.13-сурет). 

Сынаның әр бөлігі сүйектегі анықталған минералдың деңгейіне сай. 

Рентгенография тәсілінде сына-эталонды зерттелетін мүйіз немесе құйрық 

омыртқасының жанына қояды. Рентген суретін өңдеген соң, 
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фотооссеометриялық қондырғыда (немесе микрофотометрде) сүйектегі 

минералды жетіспеушілікті анықтайды. Яғни сүйек пен сынаның белгілі бір 

бөлігінің  көлеңкелерінің тығыздылықтарымен салыстырады. И.Т.Шарабрин 

фотооссеометрия әдісімен алынған мәлімет пен Г.В.Домрачевтың 

мәліметтерінің сәйкес келгені жазылған. 

 

2.4.12-сурет. Г.В.Домрачев 

әдісімен сиырдың құйрық 

омыртқаларының 

рентгенограммасы арқылы 

остеомаляцияны анықтау 

(соңғы құйрық 

омыртқаларының азайғаны 

байқалады). 

 

 
 

Қант қызылшасымен бордақыланған ірі қара малдың жамбас және 

белдеме сүйектерінің малды сою үшін электрөлтіргішпен жыққанда, олардың 

сүйектерінің сынуының жалпы себептері зерттелген. Рентген суретте 

тілерсек сүйегінің, алдыңғы жіліншік және құйрық омыртқаларының қабық  

қабатының 17% жіңішкергені (бақылаудағы малдармен салыстырғанда) 

анықталды. Бұл малдардың сүйектерін қысқан уақытта, сүйек төзімділігі 

бақылаудағы сиырларға қарағанда 30-35% азайған. 

 

 

 

 

 

 

2.4.13-сурет. Тығыздық сына-эталоны. Жоғарғы сандар эталонның 

бөлімдерін көрсетеді, төменгілері – кальций-фосфор тұздарының санын 

білдіреді (мг/мм2).  

 

Қойлар мен ешкілерді рентгенография тәсілімен зерттегенде, 

остеомаляция төменгі жақта ала-құла остеопороз, ал ұзын жілік сүйектерінде 

жүйелі остеопороз түрінде  көрінді. Отардағы қойлардың ақсаңдап немесе 
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жата беретіндігі минералды зат алмасудың бұзылғанының клиникалық 

көрсеткіші болып есептеледі. 

Жылқы остеомаляциясында А.К.Расляков пен Н.З.Обжорин 

рентгенограммадан тығыз қабаттың жіңішкергенін, сүйек кемігінің кеңеюін 

және остеопорозды өзгерістерді байқаған. 

Қазіргі уақытқа дейін сүйектегі остеомаляция белгілерін 

рентгенография тәсілімен, яғни рентгенограммадағы сүйек ұлпасының 

құрылымына қарап баға беру арқылы анықталады. Бұл әдістің сезімталдығы 

төмен және ол көптеген факторларға, атап айтқанда дәрігердің тәжірибесіне 

байланысты, сондықтан рентгенограммаға баға беру субьективті болып 

саналады. Дегенмен, сүйек остеомаляциясын балауда рентгенография тәсілі 

қымбат емес және қолжетімді. 

Дәстүрлі рентгенологиялық (аналогты рентгенография) немесе оның 

компьютерлік жетілдірілген түрімен (сандық рентгенография) зерттеудің 

мақсаты – біріншіден, остеомаляцияның дамуы мен оның асқынуын анықтау 

болса, екіншіден – ағзадағы минералды заттар алмасуының бұзылуы мен 

жетіспеушілігінен пайда болған остеомаляцияның патологиялық түрлерін 

дифференциальді диагностикалау үшін қолдану. 

Фотоденситометрия – остеомаляцияны анықтаудың ең ескі әдістерінің 

бірі. Ірі қара малдың мүйіздері, құйрық омыртқаларының, ал ұсақ малдардың 

жіліншік сүйектерінің рентгенограммадағы көріністерін  микроденситометр 

аспабымен талдайды. Рентгенограммадағы сүйектің оптикалық тығыздығын 

Шарабринның сына-эталон тығыздығымен салыстыра отырып анықтайды.  

Бұл әдіс арзан әрі қолжетімді болғанымен, қазіргі уақытта қолданылмайды, 

себебі зерттелетін сүйек бөлімдері - мүйіздер, құйрық омыртқалары, 

жіліншік сүйектері – ағзада жүріп жатқан патологиялық құбылыстың нақты 

себебіне әсер бермейді.  

Жануарлардың остеомаляциясын зерттеудің жаңа заманауи әдісі – 

сандық ультрадыбысты зерттеу. 

Сүйектің физикалық және механикалық құрамын зерттеу нысанына 

кемік затынан тұратын өкше сүйегі жатады. Зерттеудің алдында өкше сүйек 

аймағын жақсылап түктен тазалап, терісін спиртпен зарарсыздандырады. 

Ультрадыбысты зерттеу құралын ережеге сай сәйкестендіреді, 

калибрлейді. Бұл құрал референттік ақпараттар базасымен 

жабдықталғандықтан зерттеу барысында алынған ақпаратты бірден 

салыстыруды бастайды. Қалыпты көрсеткішпен салыстыру екі жолмен 

жүргізіледі: біріншісі – минералды элементтермен толу тығыздығы жоғары 

сүйектің қалыпты көрсеткішімен салыстыру болса, екіншісі – жануарлардың 

түрі мен жас ерекшеліктері. Нормативті сызықтар жануардың салмағы, бойы, 

жасы мен жынысына байланысты орнатылған.  

Ультрадыбыс өкше сүйегі арқылы өткен кезде ондағы тығыз және 

трабекулярлы ұлпаларда микротербеліс тудырады. Сүйек ұлпасының 

механикалық және физикалық қасиеттері толқынның таралу жылдамдығына, 

қарқынына, пішініне әсер етеді, сондықтан сүйек ұлпасы  ультрадыбыстың 
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таралу жылдамдығы мен ультрадыбыстың ауқымжолақты бәсеңдеуі деген 

көрсеткіштер бойынша есептеледі. 

Дыбыстық өшу деңгейі - остеомаляцияны балауда маңызды көрсеткіш. 

Сүйектің дыбысты сіңіруі және шашыратуы дыбыстық толқындардың 

бәсеңдеуінің себебі болып саналады. Осы көрсеткіш сүйек ұлпасы мен 

ультрадыбыс толқындарының физикалық әрекеттесуінің сипаттамасы. Сүйек 

тығыздығы артқан сайын, бәсеңдеу өседі. Ультрадыбыстың ауқымжолақты 

бәсеңдеуі ДБ/мгц есептеледі және ол тек сүйек тығыздығын ғана емес, 

сонымен қатар оның санын, көлемін және сүйектегі трабекулдердің 

аумақтық бағдары туралы мәлімет береді.  

Ж е р г і л і к т і   және   а й м а қ т ы қ остеопорозға атрофия мен сүйек 

ұлпасының деструкциясын жатқызуға болады. Сүйек ұлпасының атрофиясы 

үй жануарларында көбінесе аумақты болып кездеседі. Мысалы: 

патологиялық өсінділер немесе басқа бөгде заттармен сүйек ұлпасының 

қысылып қалуы. Атрофияда сүйек ұлпаларының саны да, сапасы да азайып, 

көлемі кішірейеді. Аймақтық атрофия ампутациядан соң сирек байқалса, 

остеопорозда жақсы көрінеді. 

Сүйек деструкциясы – патологиялық құбылыс, сүйек ұлпасының 

қалыпты құрылымы біртіндеп бұзылып, ол патологиялық ұлпамен 

(грануляциямен, ісікпен ұлпасының немесе іріңді экссудатпен) 

ауыстырылады. Сүйектің деструкция аймағы рентгенограммада остеонекроз 

немесе остеолиз пішінінде де көріне береді. Жарақаттан зақымдануға 

қарағанда, деструкцияда   сүйек ұлпасының өзгеріп, жойылуы ұзақ және 

біртіндеп, баяу өтумен ерекшеленеді. 

Патологиялық құбылыстың сипатына қарай және сүйек ұлпасының  

қандай ұлпамен ауысатынына байланысты, деструкция қабынған, ісікті және 

дегенеративті-дистрофикалық болып бөлінеді. 

Қабынған деструкцияның өзі – тәндік және тән емес болып екіге 

бөлінеді. Тән емес қабынған деструкцияда спецификалық қоздырғыштар 

болмайды. Сүйек ұлпасы бұл жағдайда іріңмен, қабынған грануляциямен, 

одан әрі фиброзды біріктіргіш ұлпалармен алмастырылады. 

Көбінесе тән емес деструкция іріңді құбылыстарда – остеоартритте, 

пододерматитте, ашық немесе оқ тиген сынықтарда кездеседі. 

Рентгенограммада бұл буын ауруында (артритте) немесе сүйек шеттерінің 

біртегіс болмай, ашықтанған өсінділерінде (пододерматитте) байқалады 

(2.4.14-сурет). Деструкция жиі сүйек қабығының (периоститтің) жіті 

қабынуымен бірге жүреді. Сүйектегі периоститті өсінділердің және 

ашықтанған аумағының көлемі, құбылыстың басталу мерзіміне тікелей 

байланысты. Остеомиелитте (сүйек кемігінің қабынуы) деструкциялық 

өзгерістер сүйектің метафизінен басталып, диафизге қарай өршиді. Сүйектегі 

іріңді шіру мен оның ыдырауымен бірге регенеративті құбылыстар қатар 

жүреді. Деструкция ошағының жан-жағындағы сүйек ұлпасы қатайып, 

қалыңдайды. Сондай-ақ деструкцияның тән емес қабынуына остеонекроз 

және ауырған сүйек ұлпасының сау ұлпадан бөлінуі- секвестрлер  жатады.   

 



 106 

 
 

2.4.14-сурет. Сиырдың бақайшық сүйегінің деструкциясы. 

 

Остеонекроз – сүйектің кейбір бөліктерінің жеткіліксіз немесе мүлдем 

қоректендірілмеуінен туындайды, бірақ сүйек құрылымы,  минералды заттар 

өзгермейді. Органикалық бөлшектер жансыз. Сүйек ұлпаларының жаңаруы 

және ыдырауы тоқтайды. Кейін секвестрге айналуы не ыдырап, тарап кетуі 

мүмкін. Сүйек некрозының пайда болуына, асептикалық (жарақаттан) және 

септикалық (инфекциялы) себептер болуы мүмкін.  

Остеонекроз рентгенграммада қарқынды көлеңке болып көрінеді. 

Тығыздалған аумақтардың шекарасынан сүйек балкалар араларының 

үзілуімен және некроздалған жерлердің басқа сүйектерден ашықтанған 

жолақтармен бөлінгені байқалады. 

Секвестр –деструкцияның ішіндегі грануляциямен немесе іріңмен 

бөлектенген сүйектің некроздалған бөлігі. Рентгенограммада секвестр  

ашықтанған жолақпен сипатталады. Секвестрлер пайда болған жеріне 

байланысты кемікті (егер эпифизде немесе метафизда болса) және тығыз 

(диафиз тұсы қабынғанда) болады. Сүйектің тығыз қабатынан пайда болған 

секвестрлердің көлеңкелері қою, шеттері жұлымдалған. Кемік сүйектен 

пайда болған секвестрлердің көлеңкелерінің шеттері жұлымдалған, түрі 

дөңгеленген не үшбұрышты болып келеді.Секвестрлер өлшеміне, пішініне 

және қарқындылығына қарай әртүрлі болуы мүмкін. 

Өзіне тән қабынған деструкция туберкулездің, бруцеллездің немесе 

актиномикоздың қоздырғыштарынан өршиді. Сүйек ұлпасы өзіне тән 

гранулемамен (түйіршікті ұлпаның шоғырланып өсуі) ауыстырады. Өзіне тән 

деструкциялардың ішінде көбінесе ірі қара малдың астыңғы жақ сүйегінің 

актиномикозы (2.4.15-сурет) көп кездеседі. Рентгенограммада сүйек 

ұлпасының толық жойылғанын немесе ірі ұяшықтанған 

ашық жерлері байқайды (2.4.16-сурет). Тістердің 

альвеолярлы түбірлері жалаңаштанған. Сүйек жиегінде 

периостальді реакциялар байқалмайды. Үй 

жануарларында туберкулезді және бруцеллезді  

деструкция көп кездеспейді.  

 

2.4.15-сурет. Сиыр актиномикозының клиникалық 

көрінісі.   
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Өзіне тән деструкция (әдеттегі құрылымның бұзылуы) тән емес 

деструкциядан шоғырлануымен, пішінімен, зақымдалған ошақтарының 

өлшемімен ерекшеленеді, сондай-ақ қоршаған ұлпа мен сүйек қабының 

реакция сипатына қарай да өзгеше болады.  

 

 

2.4.16–сурет. Сиыр 

актиномикозындағы төменгі жақ 

сүйегінің рентгенограммасы. Азу 

тістердің түбірлері жалаңаштанып, 

сүйек ұлпаларының құрылымының 

өзгеруі байқалады.  

 

Ісікті деструкция 

жылқылардың бас қаңқасында және 

иттердің ұзын жіліншік сүйектерінде 

жиі кездеседі. 

Рентгенограммада ісіктің түріне қарай өз ерекшеліктері болады. 

Саркомалар, карциномалар және хондромалар сүйек көлеңкелерінде әртүрлі 

көлемді, ашықтанған, бөлік түрінде көрінеді, кейде сүйектің толық 

жоғалуымен немесе олардың жұмсақ (ісікті) ұлпалармен ауысқаны арқылы 

байқалады (2.4.17-сурет). 

 

2.4.17-сурет. Иттің асық жілігінің дистальді 

бөлігіндегі ісікті деструкция. 

 

Сүйектің ісіктері қатерлі және қатерсіз 

болып екіге бөлінеді. Қатерсіз ісіктердің 

жалпы белгілері: 1- Өсу қарқыны өте жай; 2- 

Қан құрамында өзгерістер болмайды; 3- Ұрық 

тастамайды (метастаздар бермейді); 4- Лимфа 

тамырларында өзгерістер жоқ; 5- Ісік 

шектелген, маңайындағы ұлпалардан 

бөлектеніп, алшақ тұрады; 6- Сүйектің тығыз 

қабатына әсерін тигізбейді, ыдыратпайды; 7- 

Өте тығыз жалпақ аяқшалары болады.  

Қатерлі ісіктердің жалпы белгілері:  

1-Мал ісік бар жерді ұстағанда қатты 

ауырсынады; 2- Ісіктің өсу қарқыны өте жылдам және сүйек маңайындағы 

ұлпалары қатайып, қан айналымы бұзылады; 3- Ауру мал азады, ет қызуы 

көтеріледі, қызыл қан түйіршектері азайып, эритроциттердің шөгу 

жылдамдығы артады; 4- Ісік (метастаздар)  тастап лимфа тамырлары 

арқылы ағзаға тарайды; 5- Маңайындағы ұлпаға тарап, жайылып кетеді, 

шеттері анық емес, 6- Сүйектің тығыз қабатын ыдыратып, маңайындағы 

ұлпаларға тарап, оларды зақымдайды. 
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Остеома - жиі кездесетін сүйектің қатерсіз ісіктерінің бірі. Остеома 

сүйектен тұратын ісік. Остеомалардың кемік сүйектен, сүйектің тығыз 

қабатынан тұратын және аралас түрлері болады. Сүйектің тығыз қабатынан 

тұратын түрі жұқа, бас сүйектерінің бөлшектерінен (көз ұясы сүйектерінен, 

маңдай, гаймор қойнауы сүйектерінен) шығады. Ісіктердің қалған түрлері 

көбінесе жілік сүйектерінде (ортан, тоқпан жіліктерінде) кездеседі. 

Рентгенограммада остеомалар, құрамына байланысты сүйектердің тығыз 

қабатынан шығатын болса, ісіктің көлеңкесі өте қою, шеттері анық, жалпақ 

аяқшалары болады. Егер құрамында сүйек кестелері көрінсе, ісік, сүйектің 

кемік жағынан шыққан, ісіктің көлеңкесі шектелген, жалпақ аяқшалары 

болады. 

Егер ісіктің құрамында шеміршек болса, онда ісік остеохондрома деп 

аталады. Остеохондроманың құрамында шеміршек және сүйек (2.4.18-сурет) 

ұлпалары болады. Сүйек ұлпалары ісіктің негізін (түп жағын) құрайды да, 

шеміршектер ісіктің шет жақтарында болады. Қатерлі ісікке айналып кетуі 

мүмкін. Рентгенограммада сүйек ұлпалары бар жерлер  көлеңке береді де 

шеміршекті бөлшектері ашық болып көрінеді, шеттері шектелген, қосымша 

жалпақ аяқшаларының жалпы түрі орамжапыраққа ұқсайды. Егер ісік 

шеміршектен ғана тұрса, ондай ісіктерді хондрома дейді. Мұндай ісіктер 

тұяқтың ұсақ  және жамбас сүйектерінен өседі. 

 

2.4.18-сурет. Мысықтың өкше 

сүйегінің остеохондромасы. 

 

Остеохондропатия– үй 

жануарларында сирек 

кездеседі. Ауру асептикалық 

некрозбен, әртүрлі 

патологиялық өзгерістер 

түрінде өтеді. Оны тек 

рентгенография тәсілмен 

немесе сойып (патологиялық-анатомиялық) зерттеу кезінде анықтауға 

болады.   Остеохондропатияның бірнеше түрі бар. 

Қысқа кемік сүйектің остеохондропатиясы. Жылқыда  проксимальді 

қосымша сезам тәрізді сүйектер және тиек сүйектерінің жергілікті 

асептикалық некроздалуымен байқалады. Рентгенограммада жиегі анық 

көрінетін  секвестр тәрізді көлеңкемен  анықталады. 

Буын беткейінің бөлікті остеохондропатиясы. Рентгенограммада 

буын беткейінде үшбұрышты келген некроздалған көлеңке байқалады. Егер 

некроздалған үшбұрышты көлеңке буын жазығында байқалса, онда буын 

беткейінде қосымша  сүйек көлеңкесі көрінуі мүмкін  

Хондрома тек шеміршектерден өсетін ісік. Сүйекті керіп, тығыз 

қабатын жұқартады. Рентгенограммада шеті анық шеміршектер рентген 

сәулесін ұстамағандықтан, олардың орны ашық жер болып көрінеді. 

Хондромалар майда тұяқ,  жалпақ жамбас сүйектерінде жиі кездеседі. 
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Остеогенді саркома – қатерлі ісіктердің ішінде жиі кездесетін түрі. 

Ісіктің өсу қарқыны жылдам, малдың ісік бар жері қатты ауырсынады. 

Рентгенограммадағы белгілеріне байланысты (ісіктің орналасқан орнына, 

көлеміне, өсу бағытына, периоститтің айқындылығына және ісіктің түріне) 

әртүрлі болады. Остеогенді саркома екі түрлі болады – остеокластикалық 

және остеобластикалық. 

Остеобластикалық остеосаркомада ісіктің ішінде ретсіз орналасқан 

сүйек ұлпалары болғандықтан, қалыпты кездегідей рентгенограммада сүйек 

кестелерін көруге болмайды. Рентгенограммада сүйек ұлпасында ғана емес, 

оның жиектерінде де едәуір өсінділердің пайда болуымен сипатталады 

(2.4.19-сурет). Кейде бұл өсінділер өте үлкен көлемге жетеді. Көбінесе бұл 

түрдегі саркомалар периостальді реакциямен қатар жүреді. 

 

 а 

ә

 

2.4.19-сурет. Остеогенді саркоманың  остеобластикалық түрі. (а)  тік және (ә)  

қаптал проекцияларда.  

 

Остеокластикалық остеосаркомада сүйек ұлпалары еріп, сүйек 

кестелерінің орнында ісік болады да, рентген суретінде ашық жер көрінеді. 

Кейде сүйектегі ісіктің ішінде ретсіз орналасқан сүйек ұлпаларының 

ыдырауын, одан жан-жаққа тараған, шеттері бұдырланған сәуле тәрізді 

көлеңкелерді байқауға болады. Мұны сүйек ісігінің остеолитикалық түрі деп 

білуге болады. Көбінесе мұндай ісіктер ірі, асыл тұқымды  (дог, ротвейлер) 

кәрі иттердің арасында көп кездеседі. Олардың жілік сүйектерінің 

метафизінің (әсіресе, сүйектің дистальді тұстарындағы) тығыз қабатынан 
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өсіп, сүйек қабының астында ұзынша келген (2.4.20-сурет), шеттері анық 

емес, сүйек құрылымының ақауы болып басталады.  

Одан әрі сүйектің тығыз қабатының ақау болған жерінде ыдырау 

байқалады. Ісіктің тұсында сүйектің қабы сыдырылып, ол да ыдырайды. 

 

 

2.4.20-сурет. Остеогенді 

саркоманың остеокластикалық түрі. 

Сүйек ісікті ұлпамен алмасқан.   

 

Остеогенді саркомалардың литикалық (остеолитический) түрі сүйек 

затының  кемуімен байқалады, сонымен бірге сүйек құрылымы тез өзгереді. 

Рентгенограммадағы көлеңкеде сүйектер жүйесіз орналасқан күйде бір-

бірімен байланыспаған, бөлектенген сүйек ұлпасының ұштары дөңгелек 

пішінді келеді.  

Рентген суретке араға уақыт салып бірнеше рет түсірсек, сүйек 

затының жойылуымен бірге патологиялық 

ошақтың үлкейгенін байқауға болады. 

Литикалық түрдегі остеогенді саркомалар 

көбінесе патологиялық сынумен аяқталады 

(2.4.21-сурет). Түгелдей дерлік мұндай ісікті 

деструкция малдың құлауынан, жарақаттардан, 

өзге малдың тістеуі салдарынан пайда болуы 

мүмкін. 

 

2.4.21-сурет. Кәрі жіліктің ісікті деструкциясы. 

Сүйек ісікті ұлпамен алмасқан, остеолитикалық 

түрдегі остеосаркомадан  жіліншік сүйектерінің 

патологиялық сынуы.  

 

Клиникалық диагностика тұрғысынан 

мұндай ісікті деструкцияны кейде сүйек 

сынығымен шатастырады. Жануар үш аяқпен жылжиды, ауру сирақ ілініп 

тұрады, патологиялық құбылыс орыны ауырсынып, домбығады. Зақымданған 

жерінен төменгі буындар қозғалады, крепетация  болмайды.  

Дегенеративті - дистрофикалық деструкцияда сүйек ұлпасы мен сүйек 

майы жарамсыз остеоинді және фиброзды ұлпаға айналады. Сүйектегі бұл 

құбылыстар ағзадағы әртүрлі аурулардың (минералдық зат алмасу 

бұзылғанда, ағзада микроэлементтер жетіспегенде т.с.с.) салдарынан болады. 

Осы ауру кезінде рентгенограммада қаңқаның кейбір бөлшектерінде 
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(көбінесе жоғарғы жақ, тұмсық сүйектерінде) сүйек тығыздығының күрт 

өзгеруі байқалады. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Сүйек құрылымы дегеніміз не? 

2. Рентгенограммадағы сүйек ауру белгілерінің негізгі түрлерін 

атаңыз. 

3. Периостит дегеніміз не және оның қандай түрлері болады? 

4. Рентгенологиялық зерттеу кезінде анод-нысан арақатынасының 

сақталуы мен «төсеу» ережелерін атаңыз? 

5. Сүйек патологиясының әртүрлі формасындағы рентгенологиялық 

өзгерістердің белгілерін атаңыз? 

6. Рахит деген не? Рентгенологиялық белгілерін сипаттаңыз. 

7. Остеопороз деген не, оны остемаляциямен қалай саралайды? 

8. Фотооссеометрия тәсілін қалай түсінесіз? 

9. Сүйек ұлпасының рентгендік көрінісі неге байланысты, ол 

қандай жағдайда өзгереді? 

10. Г.В.Домрачев пен И.Т.Шарабрин тәсілдерінің айырмашылы 

қандай? 

11. Остеобластикалық саркоманың рентгендік белгілері қандай? 

12. Остеокластикалық саркоманың рентгенограммадағы белгілері 

қандай? 

13. Хондрома деген не? 

14.  Секвестр дегеніміз не, оның рентгендік белгілері қандай? 

15.  Остеомиелиттің рентгендік белгілері қандай? 

16.  Остеонекроздың рентгендік белгілері қандай? 

 

Сүйек рентгенограммасын зерттеу жоспары 
1. Зерттеу аймағы. 

2. Сурет проекциясы (тік, жанынан, арнайы немесе қалыпты емес). 

3. Сурет сапасын бағалау (физикалық-техникалық сипаттамалар: 

оптикалық тығыздығы, сурет айқындығы). 

4. Жұмсақ ұлпалар жағдайы (пішіні, көлемі, көлеңке қарқындылығы 

және құрылымы, жарақаттан кейін бос газдың немесе бөгде заттардың 

болуы). 

5. Сүйектің орналасуы (қалыпты, шығып немесе тайып кету 

нәтижесінде орнынан жылжуы). 

6. Сүйектің көлемі және пішіні (қалыпты, ұзын немесе қысқа болуы, 

гипертрофия немесе гиперостоз нәтижесінде қалыңдау, туа біткен 

гипоплозия немесе жүре пайда болған атрофия нәтижесінде жұқару, 

қисаю немесе ісіну). 

7. Анатомиялық ерекшеліктерді ескере отырып, сүйектердің шетін 

зерттеу (біркелкі немесе біркелкі емес, анық немесе анық емес). 
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8. Қыртысты қабат (қалыпты, гиперостоз нәтижесінде жұқарған 

немесе қалыңдаған, деструкция, остеолиз немесе сыну нәтижесінде 

біркелкі немесе біркелкі емес). 

9. Сүйек құрылымы (қалыпты, остеопороз, остеосклероз, 

деструкция, остеонекроз, секвестр, остеолиз, тұтастығының бұзылуы).  

10. Сүйекүстінің реакциясы (жоқ немесе бар: сызықты, қатпарлы 

немесе инелі, аралас). 

11. Жас малдарда өсу аймағы (жасына сәйкестігі, орналасуы, пішіні, 

көлемі). 

12. Буын қуысының рентгенологиялық күйі (қалыпты кеңдігі, 

деформацияланған, қалыпты немесе қалыпсыз қысылған, қалыпты 

немесе қалыпсыз кеңейген, қарайған, қосымша түзілістердің болуы: 

сүйек бөліктері, бөгде заттар, сүйек немесе шеміршек бөлшектері). 

13. Рентгенологиялық қорытынды. 
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2.5. Буын аурулары 

Екі немесе үш сүйектің қозғалмалы байланысқан жерін буын дейді. 

Буынға қатынасты сүйектердің арасында рентгенограммада қуыс көрінеді. 

Бұл жерде буын шеміршегі бар, ал шеміршек рентген сәулесін бойына 

тұтпағандықтан ашық жер болып көрінеді. Бұл қуыстар рентгенограммада 

ғана көрінгендіктен, жасанды рентген сәулесі арқылы болған буын қуысы 

деп аталады. 

Буын аурулары үш негізгі топқа бөлінеді: артрит, артроз және 

остеохондрит. 

Сүйек ұштарының қалыпты қатынасының бұзылу себебі – көбінесе 

жарақаттанудан, кейбірде буынның патологиялық құбылыстарынан да пайда 

болады. Әсіресе жылқы мен ірі қара малдың іріңді артритінде жиі байқалады. 

Сүйектің буын ұштарының жылжуы салдарынан сәйкес келмеуін – буынның 

шығып кетуі десек, ал жартылай жылжуын – тайып кету дейміз. Буын толық 

шыққан кезінде сүйектердің буын жақ беттері бірімен бірі толық 

сәйкессіздікте болады (2.5.1-сурет) да, тайып кеткен кезде бірімен – бірі 

жартылай (2.5.2-сурет) ғана беттеспейді. Буын шыққан кезде буынға 

қатынасы бар сүйектердің шытынауы не ұсақ сынық бөлшектерінің буын 

арасында қалуы мүмкіндігін ескеру керек. 

 

 
а 

 
ә 

2.5.1-сурет. .Иттің шынтақ буынының толық шығуы, (а) қаптал және (ә) тік 

проекцияларда. 

 

Шыққан буынды орнына салар кезде шытынаған сүйек 

сынып кетуі ықтимал. Буын арасындағы ұсақ сынық 

бөлшектері буынның орнына түсуіне кедергі болады. 

Сондықтан шыққан буынды орнына салар алдында рентген 

суретке түсіріп, буынның жағдайын алдын – ала анықтаған 

дұрыс.  

2.5.2-сурет. Жылқының асық жілік буынының жартылай 

шығуы (тік проекцияда)  
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Буынның жартылай не толық шыққанын, шыққан буындағы сүйектің 

маңайындағы сүйек бөлшектерін, сүйекті қоршап жатқан ұлпаның жағдайын 

көру үшін жамбас (2.5.3-сурет) немесе иық (2.5.4-сурет)  буындарын 

рентгенографиялық тәсілмен зерттегенде рентгенпленканың аумағы үлкен 

болуы керек. Мұндай көлемді суреттер буынның зақымдануынан басқа да 

жарақаттарды анықтауға мүмкіндік береді. 

 

  

2.5.3-сурет. Жамбас сүйегінің тік 

проекциядағы рентгенограммасы. 

Сол жақ ұршық буын 

байламдарының үзіліп, толық 

шығуы. Сол жақ жамбастың 

шонданай сүйегінің сынығы.  

2.5.4-сурет. Жауырын, тоқпан жілік 

және шынтақ буындарының тік 

проекциядағы рентгенограммасы. 

Иық буының толық шығып кетуі.  

 

Қалыпты жағдайда буынның кейбір құрамдас бөліктері - байламдар, 

сіңір және шеміршек рентгенограммада көрінбейді (2.5.5-сурет). Олардың 

зақымданғанын байламдар бекітіп тұрған сүйектердің жылжып кетуінен 

байқауға болады.  
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2.5.5-сурет. Иттің тобық сүйегінің байламдарының үзіліп, шығып кетуі. (а) 

қаптал проекцияда тобықтың көлеңкесі ортан жіліктің дистальді метафиз 

тұсында қабаттасқаны, ал (ә) тік проекцияда тобық көлеңкесінің медиальді 

жаққа жылжығаны байқалады.  

 

Сүйектің буын шеттеріндегі жиектері ғана жақсы көрінеді. Сүйектердің 

байланысқан жерінде ақ жолақ көрінеді – бұл гиоленді шеміршектің 

рентгендік орналасуы. Дәлірек айтсақ, бір сүйектің ұшы шеміршекпен 

көмкеріліп, екінші сүйектің ұшына тығыз байланысады. Жас малда 

шеміршек жуанырақ, сондықтан рентгендік буын саңылауы кең болады. Кәрі 

малда шеміршек ескіргендіктен рентгендік буын саңылауы уақыт өткен 

сайын тарыла береді. 

Көрінбейтін буын жиектері зерттеуде аэроартрография әдісін 

пайдаланса, рентгенограммада жақсы көрінеді. Осы аэроатрографияны 

қолдана отырып, буындағы экссудат мөлшерін, сондай-ақ буын қабығының 

жуандауын, жарылуын, синовиальді қабықтың саңырауқұлақ тәрізді өсуін 

анықтауға болады. 

Артрит. Артриттер буында болатын барлық қабыну құбылыстарын 

біріктіреді. Буындағы патологиялық құбылыстар рентгенграммада рентгендік 

буын саңылауының өзгеруінен, шеміршек асты қабының, буынүсті пішініне 

және сүйек шетінің буын ішіне немесе сыртына  өсінділердің пайда болып, 

буындағы қалыпты байланыстың бұзылу себебінен болуы да мүмкін. 

Буын саңылауы рентгенограммада оның тарылуымен немесе 

кеңеюімен көрінеді. 

Буын саңылауының кеңеюі (2.5.6,а-сурет) буын шеміршегінің қалыңдай 

түсуінен немесе өсуінен болады (остеохондропатияда), бұл үй 

жануарларында жиі кездеспейді. Көбінесе рентгендік буын саңылауының 
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кеңеюі экссудаттардың жиналуынан, буын жазығының қанталауынан  немесе 

онда грануляционды ұлпаның өсуінен де болады. 

Буын саңылауының тарылуы буын шеміршегінің жартылай (2.5.6,ә-

сурет) немесе толық бұзылуын анықтайды. Буын шеміршегі – тамырсыз 

ұлпа, инфекцияға өте төзімді, кейбір жағдайда ғана өздігінен бірінші 

зақымданады. Көбінесе қабыну құбылысы шеміршекке буынның синовиальді 

қабығы арқылы буын қапшығына өтеді. Іріңді құбылыста экссудаттың 

құрамында хондролитикалық заттар болады. Ол шеміршектің өлуіне немесе 

еруіне әкеледі және рентгендік буын саңылауының тарылуына немесе 

кеңеюіне апарады. Буынның тарылуы алғашқы артроз ауруында да болуы 

мүмкін, яғни буын шеміршегінде күрделі дегенеративті-дистрофиялы 

құбылыс болғанда шеміршек құрғайды, әлсірейді, шашақтанады, буферлі 

ерекшелігін жоғалтады. Шеміршек пластиналары қысылып, жіңішкереді 

және тарылады. Нәтижесінде күш көбірек түскен жерлерде сүйектің буын 

үсті жалаңаштанады, рентгенограммада буын саңылауы бірыңғайсыз (2.5.6, 

б-сурет) тарылады. 

 

2.5.6-сурет. Рентгендік 

буын саңылауының өзгеруі: а 

– буын саңылауының кеңеюі, ә 

– буын саңылауының  

бірыңғай тарылуы, б – буын 

саңылауының  бірыңғайсыз 

тарылуы. 

 

Шеміршекасты тұйықталған сүйек пластинасының өзгеруі. Іріңді 

артрит кезінде (алғашқы сатысында) буын капсуласының бекітілген жерінде 

шеміршек асты пластиналарын бұзатын майда нүктелі ошақтар байқалады. 

Буын шеміршегінің бұзылған жерінде эндоостальді реакция байқалады, 

ол буын деструкциясының әрі қарай жайылуын шектейді, құбылыс 

аяқталғанда шеміршек асты пластинасы жуандайды және тығыздалады. Бұл 

кезде сүйек ұштарының жиектерінде  сүйек өсінділері пайда болады, яғни, 

екінші кезекті деформацияланған артроз, артрит-артроз қалыптасады. Іріңді 

құбылыс артрозбен ғана аяқталмай, сонымен қатар анкилозға әкелуі мүмкін. 

Мұндай жағдайда шеміршек асты сүйек пластиналары толығымен өседі, 

рентгендік буын саңылауы өте әлсіз көрінеді немесе тіпті байқалмайды. 

Артрозда шеміршек асты сүйек пластинасы буын шеміршегінің 

бұзылып, жіңішкергеннен соң жалаңаштануына сәйкес қалыңдап қатаяды 

және функциональді шарттардың өзгеруінен сүйек ұлпасында өсінділер 

пайда болып, ол буынның  деформациясына әкеледі. 

Буын қабының өзгеруі. Қалыпты жағдайда буын қапшығы 

рентгенограммада көрінбейді. Ұзаққа созылған қабынудың салдарынан оның 

қабырғалары жуандайды, синовиальді қабық фиброзды ұлпамен жабылады. 

Осының салдарынан рентгенограммадағы жұмсақ ұлпа көлеңкесінің 

қалыңдағанын аэроконтраст жасау арқылы анықтайды. Аурудың өте кеш 
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сатысында рентгенограммада буын қапшығының сүйектенуін немесе 

перифериялық анкилозын оңай ажыратуға болады. 

Буынның ішкі және сыртқы қосымша құрылымы. Буынның ішінде 

қосымша құрылымның болуы буын қапшығына байланысты емес, оның 

әртүрлі этиологиясы бар. Сүйек жарақаттанған соң буын қуысында бірен-

саран сүйек  сынықтары болуы мүмкін. Артроз кезінде буын шеміршегі 

сүйектен бөлінеді, бірақ ыдырамайды, керісінше тұзбен сіңіріледі. 

Остеохондропатияда буын қуысында некрозданған  сүйектер көрінеді. 

Хондроматозда буындағы синовиальді қабықтың зақымдануынан 

түктер өсіп шығады, одан соң оның ұшында шеміршектер пайда болып, олар 

бұтақталып, бөлініп  буында еркін денеге айналады. 

Буында кездеспейтін қосымша құрылымдар, сүйек ұштарының 

көлеңкесімен байланысты, ол буын қабығы мен бүйір байламдарының 

сүйектенуін меңзейді немесе оссифицирияланатын периоститтің дамуына 

әкеледі. Сүйек құрылымдары сүйек көлеңкесімен байланысты емес, ол 

шеміршектің, сіңірдің және  шырышты қабықтың сүйектенуін көрсетеді.  

Буын сыртындағы немесе ішіндегі ұлпаларында жоғары атомдық салмақты 

бөгде дене рентгенограммада оңай  анықталады. 

Сүйектің буын шеттерінің 

деформациясы іріңді артритте кездеседі 

және ол деструкция мен остеолиздің 

салдары болып табылады. Рентгенді 

көріністе сүйектің буын үсті жиегі 

біртегіс емес, ал бүйір шеттерінде 

көптеген сүйекті өсінділерді (2.5.7-

сурет) байқауға болады. 

 

2.5.7-сурет. Иттің шынтақ буын 

сүйектерінің шеттерінің деформациясы.  

 

Іріңді артрит көбінесе 

ауылшаруашылық жануарының ішінде ірі қара малдардың тұяқ, сонымен 

қатар топай және тұсамыс буындарында  кездеседі. Иттер мен малдар 

арасында жиі кездеседі. Іріңді артрит негізінен жарақаттың салдарынан 

немесе иттердің бірін-бірі тістеуінен пайда болады. Оның клиникалық белгісі 

рентгендік көрініске қарағанда ерте байқалады. Ол іріңді құбылыстың 

басталу уақыты мен даму сатысына байланысты өзгеріп отырады. 

Синовит пен буын іріңді қабынуның алғашқы сатысында (10-15 күн) 

рентгенограммада рентгендік буын саңылауының кеңеюі және сүйек 

жиегінде әлсіз көрінетін оссифицияланған буын периоститі байқалады. Егер 

емдеу шаралары қолданылмаса, құбылыс үдейді, рентгендік буын 

саңылауының кеңейгенін, сүйек жиегінде оссифицияланған периоститтің 

белгілері жақсы көрінеді. Аурудың ұзаққа созылуына қарай (20-30 күн) сүйек 

ұштарында деструкция ошақтары пайда болады. Артриттің әрі қарай 

өршуінде буын үстінің тегіс емес ісікті жиегі байқалады. Буындағы 
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патологиялық құбылыс көбінесе зақымдалған буынның жоғарғы сүйек 

құрамының қатаюына және өсінділердің пайда болуына әкеледі. Бұл 

буындарда жиі патологиялық тайып кетулер байқалады. Буынды қоршаған 

жұмсақ ұлпалардың көлемі ұлғайып  тығыздалады (2.5.8-сурет). 

 

 2.5.8-сурет. Иттің тілерсек 

буынының  іріңді артриті.  

 

 

Жылқыларда,  ірі қара малда іріңді остеоартритті дер кезінде емдемесе, 

онда тотальді анкилоз бен артритті-артроз өршіп малдардың тұрақты 

ақсаңдауымен аяқталады.  

Артроз – тек буында ғана емес, сондай-ақ буынды құрайтын сүйек, 

сіңір, шеміршектердің детенеративті-дистрофиялық құбылысының (2.5.9-

сурет) әсерінен болатын қабыну. Малдардың жас ерекшеліктеріне қарай 

физиологиялық артроз болуы мүмкін. Оның мәні мынада: буынның гиалинді 

шеміршегінде қан тамырлары болмайды, ал буын шеттеріндегі біріктіргіш 

ұлпалы шеміршектерде қан тамырлары жақсы жетілген. Кәрі малда гиалінді 

шеміршек қан арқылы қоректенбегендіктен ескіріп жұқарады және қайта 

қалпына келмейді, сондықтан рентгенограммада рентгендік буын 

саңылауының  тарылғаны байқалады. Ал біріктіргіш ұлпалы шеміршек қан 

тамырлары арқылы қоректенуін тоқтатпайды, нәтижесінде ол өседі, 

бұтақталады, сосын сүйектенеді. Артроз кезінде де дәл осындай, бірақ 

барлық құбылыс физиологиялық емес,  керісінше патологиялық болып 

келеді. 

Жылқы артрозы. Жылқыларда көбінесе тілерсек және тұяқ буындары 

зақымдалады. Артроздың бірінші рентгенологиялық белгілері – рентгендік 

буын саңылауларының тарылуы болып табылады. Бұдан соң сүйектің 

шеміршекасты пластиналарында өзгеріс  пайда болады, шеміршек жуандап 

рентгенограммадағы көлеңке тығыздала түседі. 
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2.5.9-сурет.  Жылқының топай буынының 

артрозы. 

 

Уақыт өте келе, ауру асқынғанда 

рентгендік буын саңылауы тарылып, тіпті жоқ 

болып кетеді. Ал буынның жиегінен көптеген 

сүйек өсінділері (2.5.10-сурет) шығады. 

Алғашқы кезде буын шеміршегінде 

дегенеративті құбылыс пайда болғандықтан ол 

жіңішкереді де, содан соң шеміршек астындағы 

сүйек пластиналары жалаңаштанады. 

Нәтижесінде сүйек ұштарының үйкелуінен 

трабекулярлы микросынықтар пайда болады. 

Содан кейін буын жиегінде сүйек ұлпасының 

өсуі мен сүйектің склероздалуы байқалады. 

 

 

2.5.10-сурет. Жылқының тілерсек 

буынының артрозы.  

 

 

Құбылыстың бастамасы байламдарда байқалмауы мүмкін.  Сүйекте, 

сүйек байламдарында, буын шеміршектерінде бұл патологиялық 

құбылыстың қатарласа жүруі мүмкін. 

Ірі қара малда кездесетін артроз. Көптеген ғалымдар бұл ауруды 

остеодистрофияның басталуы, яғни минералды және витаминді заттардың 

жетіспеушілігінен, ультракүлгін сәуле радиациясының салдарынан, сонымен 

қатар бұл ауру малды жас кезінде дұрыс азықтандырмағандықтан пайда 

болады деп түсіндіреді. Артроздың себебі буын сүйектерінің қалыпты 

байланысының бұзылу салдарынан буын шеміршегінің механикалық 

зақымдануынан болуы да мүмкін. 

Жоғарғы өнімді сиырлар мен бұқаларда артроз жиі кездеседі. Аурудың 

алғашқы сатысында малдың тұруы қиындап  көп жата береді, қозғалғанда 

ақсаңдау пайда болады. Дами келе  ауру буында тығыз ісік байқалады. 

Рентгендік көріністе қабынудың алғашқы сатысы әрқашанда 

рентгендік буын саңылауының тарылуымен байқалады. Буынның сүйегінде 



 120 

кішкене тесік тәрізді көлеңкелер пайда болады, бұл дақты остеопороз. Кейде 

бұқаларда өкше сүйегінің жиегінен оссифицияланған периоститті (кішкене 

тістер сияқты) көреміз. Уақыт өте шеміршек асты қатаяды. Асқынған 

шағында рентгендік саңылау байқалмай қалады, сүйек жиектерінде ірі сүйек 

өсінділері пайда болады. 

Артритті-артроз. Буындағы іріңді құбылыс көбінесе артритті-

артрозбен аяқталады. Бұл жағдайда деструкция мен остеолиз құбылыстары 

сүйек ұлпасының өсіп, даму құбылысын тежейді (2.5.11-сурет). 

   

  
2.5.11-сурет. Жылқының алдыңғы тізе буынының (а) тік және (ә) қаптал 

проекциядағы рентгенограммалары. Сүйекте және буында патологиялық 

ұлпа өсінділерінің көлеңкелкері байқалады. 

 

Сүйек жиегінде және буынның ішкі беткейіндегі (эндооста) 

зақымдалған сүйек ұлпаларында көптеген өсінділер пайда болады. 

Рентгенограммада артитті-артрозды буын сүйектерінің остеосклерозынан  

немесе рентгендік буын саңылауының толық бітелуінен де анықтауға 

болады. 

Бақылау сұрақтары. 

1. Рентгендік буын саңылауы дегеніміз не? 

2. Буын саңылауының өзгеруі неге байланысты, рентгендік белгілері 

қандай? 

3. Буын саңылауының өзгеруі немен байланысты және қандай ауруда 

кездеседі? 

4. Артрит дегеніміз не және оның рентгендік белгілері қандай? 

5. Артроз дегеніміз не және оның рентгендік белгілері қандай? 

6. Буынның таюы мен буынның шығуының айырмашылығы қандай? 

Рентгендік белгілері қандай? 

7. Буын байламдарының зақымдануын рентгенограммада қалай анықтауға 

болады? 
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Буын  рентгенограммасын зерттеу жоспары  

1. Зерттеу аймағы. 

2. Сурет проекциясы (тік, жанынан, қиғаш, арнайы). 

3. Сурет сапасын бағалау (физикалық - техникалық сипаттамалар: 

оптикалық тығыздығы, контрастылығы, сурет айқындығы); 

4. Жұмсақ ұлпаларының жағдайы (пішіні, көлемі, көлеңке 

қарқындылығы, құрылымы, жарақаттан кейін газ немесе бөгде 

заттардың болуы); 

5. Буын қуысының рентгенологиялық жағдайы (қалыпты кеңдігі 

деформацияланған, қалыпты немесе қалыпсыз қысылған, қалыпты 

немесе қалыпсыз кеңейген, қарайған, қосымша түзілістердің болуы: 

сүйек бөліктері, бөгде заттар, сүйек немесе шеміршек бөлшектері). 

6. Жас малдарда өсу аймағы (жасқа сәйкестігі, орналасуы, пішіні, 

көлемі); 

7. Буын ұшының көлемі мен пішіні (қалыпты, қалың немесе 

атрофия, ісіну, саңырауқұлақ тәрізді деформация); 

8. Буын басының конгруэнттілігі; 

9. Буын ұшының орналасуы (қалыпты, тайып кету немесе шығып 

кету нәтижесінде бағытты көрсете отырып ығысу); 

10. Эпифиздің жабыңқы пластинкаларының контуры (үзіксіз немесе 

үзікті, тегіс немесе тегіс емес, анық немесе анық емес, қалыңдау немесе 

жұқарған); 

11. Шеміршекастының құрылымы (субхондральді қабаттың қалпы, 

остеопороз, деструкция, секвестрация, остеолиз, тұтастықтың 

бұзылуы). 

12. Эпифиз бен метафизді сүйектердің құрылымы (қалыпты, 

остеопороз, остеосклероз, деструкция, остеонекроз, секвестр, остеолиз, 

тұтастықтың бұзылуы); 

13. Сүйек бетінің реакциясы (жоқ немесе бар, сызықты, шашақты 

немесе қатпарлы, инелі, периостальді қабыршақ, аралас); 

14. Рентгенологиялық қорытынды. 

 

 



 122 

2.6 Туабіткен сүйектің аномальды ауруларының рентгендік 

көріністері 

 

Тірек-қимыл жүйесінің қалыпты жағдайдан ауытқып, аномальді дамуы 

ветеринариялық тәжірибеде жиі кездеседі және оларды балауда 

рентгенография тәсілінің алатын орны зор. Туабіткен сүйек ақаулардың 

пішіні, патологиялық даму сатысы мен рентгенограммадағы көрінісі әр түрлі 

болып келеді. 

Аномалия — эмбриондық дамудың бұзылуы нәтижесінде жануарлар 

ағзаларының немесе олардың мүшелерінің қалыпты жай-күйінен 

құрылымдық және жалпы заңдылықтан ауытқуы.  

Ветеринария саласында іштегі төл дамуының бұзылуы салдарынан 

ағзаның құрылымында кездесетін түрлі өзгерістердің шектен шығып, 

тұрақты морфологиялық ауытқуларға ұшырауымен түсіндіріледі. Төлдер мен 

күшіктер арасында аномалия жиі кездеседі. Туабіткен аномалия тұқым 

қуалайтын ауруларға байланысты немесе химиялық, механикалық, 

радиациялық т.б. әсерлерден болады. 

Жергілікті кемістіктерге сүйек құрылымының өзгеруін, уақытынан кеш 

дамуын, тірек-қозғалғыш аппараттың жеке бөліктерінің мөлшері мен қарым-

қатынасының бұзылуын жатқызады. 

Аплазия – қандай да бір мүшенің туабіткен ақауы. Жеке түрде сирек 

кездеседі.  

Асықты жілік шыбығының аплазиясы (гипоплазия) кезінде аяқтарының 

қысқаруы, асықты жіліктің қисаюы дамиды (2.6.1-сурет), балтыр 

бұлшықеттерінің болмауы, кейде метатарзальді және тарзальді сүйектер мен  

табан саусақтарының да  болмауы  кездеседі. 

Тізе тобығының аплазиясы санның төртбасты бұлшықетінің ақауы мен 

тізе буынының тұрақты контрактурасымен сипатталады.  

 

  

2.6.1-сурет. Жамбас, ортан және асық жіліктерінің (а) тік және (ә) қаптал 

проекциялардағы рентгенограммасы. Асық жіліктің қисаюы, шыбық сүйегі 

мен балтыр бұлшық еттерінің болмауы байқалады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
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Шынтақ сүйектерінің аплазиясы (гипоплазия) – кәрі жіліктегі істік 

тәрізді өсіндінің, шыбық сүйегінің болмауы және бұлшық еттерінің 

уақытынан кеш дамуы (2.6.2-сурет), кәрі жіліктің дистальді бөлігінің 

гипоплазиясымен қосарласып буын құрайтын ұсақ сүйектердің аплазиясы 

немесе гипоплазиясы жиі 

кездеседі.  

 

2.6.2-сурет. Тоқпан жілік пен 

шынтақ буынының қаптал 

проекциядағы рентгенограммасы. 

Кәрі жілік шыбығының болмауы. 

 

Көлденең терминальді 

аплазия (гемимелия, эктромелия) – 

аяқ-қолдардың дистальді бөлігінің 

кез-келген деңгейде көлденең 

түрде болмауы: гемибрахия – тоқпан жіліктің, ахеирия – қол басы буынының, 

аподия (эктоподия) – табанның, адактилия (эктродактилия) – саусақтың, 

олигодактилия – бірнеше саусақтардың, афалангия – фалангалардың  мүлдем 

дамымауы. Жеке түрде сирек кездеседі. Жиі туабіткен амниотикалық 

тартылумен қосарланады немесе (олигодактилия) дизмелия кезінде, 

хромосомды және генді синдромдарда, және де алақан мен табан жырықтары 

болғанда  байқалады. 

Брахидактилия – қысқа саусақтылық. Саусақ фалангтерінің жартылай 

дамымауы немесе мүлдем болмауымен, кейде метатарзальді сүйектердің 

қысқарумен немесе бірігіп (2.6.3-сурет) өсуімен сипатталады. Әдетте қол 

басы буыны және табан саусақтары бірдей зақымдалады. Көптеген 

хромосомды аурулардың негізгі белгісі. 

 

 

 2.6.3-сурет. Алдыңғы 

аяқтың тік проекциядағы 

рентгенограммасы. 

Жіліншік сүйектерінің бір-

бірімен қосарланып  

дамығаны байқалады. 

 

Полидактилия – көп саусақтылық, аяқтағы саусақтың (башпайдың) 

қалыпты санынан көп болуымен (2.6.4-сурет) сипатталатын анатомиялық 

ауытқулар, даму кемістігі. Оған қарама-қарсы ауытқулар, саусақтың 

санының аз болуы – олигодактилия.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D2%9B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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А  

Ә 

2.6.4-сурет. Жылқының 

тұсамыс буынының (а) тік 

проекциядағы 

рентгенограммасы және 

(ә) сұлбасы. Жіліншік 

сүйектерінің артық 

дамығаны байқалады. 

 

 

Ортан жілік мойнының варусты деформациясының негізі – 

мойнының  қысқаруы мен мойын-диафизарлы бұрыштың кішіреюі. Ұршық 

буында мықынның айналуы мен бұрылуы шектеледі де, бел лордозы мен 

үйрек жүрісі түрінде клиникалық көрініс береді. Рентгенологиялық зерттеуде 

деформацияның келесі түрлерін ажыратады: туа пайда болған, жас 

төлдердегі және симптоматикалық. 

Туа пайда болған варусты деформация сирек кездеседі. Жаңа туған 

төлдің аяқтарының қысқарғаны анықталады. Сүйектену аймағы болмаса, 

диагноз қою қиын. Сүйектену жүрген кезде жілік мойынының бүгілуі мен 

мықын диафизінің қысқарғаны анықталады. Мықынның дистальді бөлігі 

бүгілген. Эпифизарлы өсу аймағытік, вертикальді орналасып, басы төмен 

және артқа ығысады да, ұршықты ойық жазықтанады (вертлужная впадина 

не глубокая), ал үлкен ұршық құстұмсықты пішінге ауысып және жоғары 

орынға ауысады. 

Бірнеше айлық төлдерде дамитын варусты деформация кезінде ортан 

жілік мойынының төменгі медиальді бөлігінде шеміршектің өсу аймағынан 

латеральді үшқырлы сүйек фрагменті түзіледі. Ол сүйектің жоғары 

вертикальді аймағында, сүйек басы мен мойыны орналасқан жерде «У» 

әріпінің төңкерілген түріне ұқсас суретті түзеді. Саңылаудың жолы әдетте 

ирелең, сүйек қырлары тегіс емес, аздап қатайған, склерозданған. Кейіннен 

саңылау 10-12мм-ге дейін кеңейіп, мойыны қысқарып, басының дамуы 

баяулайды, каудальды ығысып, мықынның диафизіне жақындайды. Үлкен 

ұршығы ұршықты ойықтың жоғарғы қырынан 2-3 см-ге биік орналасады.  

Төлдердің варусты деформациясы өсу аймағындағы өзгерістермен 

сипатталады, ал төлдерде өзгерістер мойынның сүйектік бөлігінде жүреді. 

Алғашқы сатыларында энхондральді өсу аймағы кеңейіп, сүйек ұлпаларының 

ыдырауы нәтижесінде борпылдақтанады. Кейіннен мықынның басы 

ақырындап және біртіндеп төмен, ішке және артқа жылжиды, нәтижесінде 

ортан жілік басының эпифизиолизі дамиды.  
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Симптоматикалық варусты деформация мықын мойнындағы немесе 

оның жоғарғы метадиафизіндегі  патологиялық құбылыстан туындайды. 

 

Дисплазияның түрлері өте көп. Бұл – тірек-қимыл жүйесінде болатын 

кемістіктердің бірі. Аурудың пайда болу себептері күні бүгінге дейін толық 

анықталмаған. Соның ішінде иттердің арасында жиі кездесетіні – ұршық 

басы мен шынтақ буын дисплазиясы, бұл күшіктің анасының жатырында 

жатқан кезінде сүйектері мен жіліктерінің дұрыс дамымауынан (2.6.5-сурет) 

және тұқымқуалаушылық әсерінен болады.  

Ауру аяқты рентгенография тәсілімен тексергенде мынадай негізгі 

белгілер байқалуы мүмкін: 

1. Ұршық ұясының тереңдігінің дұрыс жетілмеуі; 

2. Ортан жілік басы ядросының сүйектену мерзімінің кешеуілдеуі; 

3. Ортан жіліктің шетке қарай ығысып орналасуы. 

4. Буын айналасындағы ұлпалардың өзгеріске ұшырауы. 

Осы айтылған себептер ортан жілік ұршығының жамбас шұңқыры 

ортасынан тайып, жоғары және артқа қарай қозғалуына алып келеді.  

 

 

2.6.5-сурет. Жамбас сүйегінің тік 

проекциядағы рентгенограммасы. 

Ұршық ойысының тереңдігі 

жетілмеген, ортан жілік басының 

шетке қарай ығысуы байқалады. 

 

Люмбасокральді аумақтың аномалиясы.  

Бел омыртқасы-құйымшақ белдеу дамуының аномалиясы омыртқа 

жотасы аурулары – ұсақ жануарлар арасында ішінде жиі кездеседі. Соңғы L7 

бел омыртқасы толық сакрализацияға ұшырағанда, тік проекциядағы 

рентгенограммада ол құйымшақ сүйегімен бітісіп, оның гиперплазияланған 

көлденең өсіндісі жамбастың мықын бөлігіне жабысып (2.6.6-сурет), бірге 

өсіп кетуімен сипатталады. Ал жартылай сакрализация кезінде L7 бел 

омыртқасының жанама қырының шектен тыс ассиметриялы дамуы 

байқалады. 
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Сакрализация және люмбализация (бел омыртқа санының өзгеруімен) – 

бұл омыртқа дамуының аномалиясы. «Люмбализация» термині құйымшақтан 

бір омыртқа сегментінің бөлінуі деген ұғымды білдіреді.  

 

а

 

ә 

2.6.6-сурет. Иттің құйымшақ сүйектерінің (а) тік және (ә) қаптал 

проекциядағы рентгенограммалары. Соңғы бел омыртқаның көлденең 

өсіндісі жамбастың мықын бөлігіне жабысып өскені, қаптал проекцияда екіге 

бөлініп тұрғаны байқалады. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Аномалия дегеніміз не? 

2. Аплазия дегеніміз не? 

3. Жамбас ұршық буын дисплазиясының рентгендік белгілері қандай? 

4. Варусты деформацияның қандай түрлері болады? 

5. Адактилия дегеніміз не? 

6. Афалангия дегеніміз не? 

7. Брахидактилия дегеніміз не? 

8. Сакрализацияның рентгендік белгілері қандай? 

9. Люмбализация ұғымы нені білдіреді? 
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2.7. Омыртқа ауруларының рентгендік диагностикасы 

 

Жануарлар омырқасы – күрделі түзіліс. Ол жеке сегменттік бөліктер – 

анатомиялық кешеннен тұратын кинематикалық тізбекке ұқсас. Халықаралық 

жүйе бойынша, омыртқа бағанының бөліктері латын әріптерімен белгіленеді: 

мойын (С), көкірек (Т), бел (L), құйымшақ (S) және құйрық (2.7.1-сурет) 

омыртқалары. Омыртқа бағанының мойын бөлімін барлық сүтқоректі 

жануарларда 7 мойын омыртқасы құрайды. Түрлі жануарлардың көкірек, бел 

және құйымшақ омыртқаларынның санында айырмашылықтар бар. Сиырда, 

қойда, ешкіде, итте көкірек омыртқаларының саны – 13; жылқыда – 18-19, ал 

түйеде – 12-ге тең. Бел омырқалар саны сиырда, жылқыда, түйеде – 6; қой 

мен ешкіде – 6-7; итте – 7. Құйымшақ бөлімінде: сиырда, жылқыда, түйеде–5; 

қойда – 4; итте–3 құйымшақ омыртқалары болады. Құйрық омыртқалары 

сиырда – 16-21; иттердің тұқымына байланысты 23-ке дейін болады. 

Тауықтарда мойын омыртқасы – 15, көкірек – 7, бел – 3, құйымшақ – 5 және 

құйрық – 11 омыртқадан құралады. 

 

 
2.7.1- сурет. Иттің омыртқа бағанының бөлімдері.  

 

Рентгенограммадағы омыртқаның құрылысы. Омыртқа үш 

бөлімнен: омыртқа денесінен, омыртқа доғасынан және омыртқа 

саңылауынан тұрады. 

Омыртқа бөлігіне: бір омыртқааралық диск, сәйкес буындары бар екі 

омыртқа және бекемдеуші байламдар жатады. Омыртқааралық диск екі 

гиалинді пластинадан, пульпозды ядродан және омыртқа қозғалысы «жаны» 

болып табылатын фиброзды сақинадан тұрады. 

Жоталық өсінді. Омыртқа доғасынан жоғарғы бағытта шығатын тақ 

өсінділері бірігіп, омыртқа бағанының жоталық қырын құрайды. 

Көлденең өсінді омыртқа доғасының омыртқа денесіне жалғасатын 

тұсындағы екі бүйірінен шығатын жұп өсінді. Омыртқалардың мойын, бел, 

құйымшақ бөлімдерінде  бұл өсінді қабырға қалдығымен тұтаса байланысып, 

көлденең қабырға өсінділеріне айналады.  
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2.7.2-сурет. Иттің бел 

омыртқаларының тік  проекциядағы 

рентгенограммасы.   

1. Бірінші бел омыртқа денесі 

2. Он үшінші, соңғы қабырға 

3. Құйымшақ 

4. Омыртқаның көлденең өсінділері 

5. Мықын сүйегі 

6. Жоталық өсінді 

7. Ішектегі ауа 

8. Несепке толған қуық  

 

2.7.3-сурет. Иттің бел 

омыртқаларының қаптал 

проекциядағы рентгенограммасы.   

1. Жоталық өсінді 

2. Омыртқа денесі 

3. Көлденең өсінді  

4. Омыртқа аралық буын 

саңылауы 

5. Каудальды буын өсіндісі 

6. Краниальды буын өсіндісі 

7. Жұлын 

8. Омыртқааралық саңылау 

9. Қабырға 

 
2.7.4-сурет. Иттің көкірек омыртқаларының қаптал проекциядағы 

рентгенограммасы.   

1. Жоталық өсінді 
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2. Жауырын қыры 

3. Көлденең өсінді  

4. Қабырға. 

5. Омыртқааралық буын саңылауы. 

 

Омыртқа жотасы омыртқааралық дискілер мен жалғамалардың 

көмегімен икемді және серпімді горизонтальді баған түзеді, одан екі серпімді 

жүйе біріне-бірі қарама-қарсы әсер етеді: шеміршектер - омыртқалардың 

жақындасуына, ал жалғамалар - олардың бір-бірінен алыстауына кедергі 

жасайды. Омыртқа бағанын құрайтын сегменттердің көптігінен жеке 

омыртқалар арасындағы ұсақ қозғалыстар бір-бірімен қосылып, бүкіл 

омыртқа бағаны үшін едәуір қозғалғыштық қабілет береді. Ең қозғалмалы – 

омыртқа жотасының мойын және жоғарғы бел бөліктері, ал аз қозғалмалы-

қабырғалармен байланысатындықтан, оның көкірек бөлігі. Құйымшақ тіпті 

қозғалмайды, одан ары құйрық омыртқалары жалғасады.  

Омыртқа жотасында мынадай қозғалыстар мүмкін болады: 

1. Фронтальді білік айналасында  – еңкею, шалқаю, 

2. Сагитальді білік айналасында – оңға және солға қисаюы, 

3. Горизонтальді білік айналасында – оңға және солға бұрылу, дененің 

айналуы. 

Бұдан басқа айналмалы осі қозғалыс жасалуы, сондай-ақ тиісті бұлшық 

еттер  жиырылып немесе жазылғанда иілімдерінің күшеюі немесе жазылуы 

есебінен омыртқа жотасының ұзаруы немесе қысқаруы мүмкін. 

Омыртқа бағанын зерттеуде рентгенография тәсілінің екi – тік және 

қаптал стандартты проекцияларын пайдаланады. Омыртқадағы өзгерістер, 

омыртқааралық дисктердің пішіні, олардың орналасуы мен кескіні туралы 

жалпы мәліметті шолу рентгенографиясы береді. Омыртқа жотасын 

рентгендік зерттеудің өзіндік ерекшеліктері бар.  

Итті қаптал проекцияда зерттегенде, жануар денесінің табиғи пішіні 

омыртқалардың түзу жатуына мүмкіндік бермегендіктен, (2.7.5-сурет) 

рентгендік көрініс анық болмайды. Сондықтан, айқын рентгенограмма алу 

үшін омыртқа жотасының астынан рентгеннегативті жастықша қойып, иілген 

аймақтарды көтеріп түзулеу керек. 

 

  

а ә 

2.7.5-сурет. Иттердің омыртқа жотасын қаптал проекцияда түсіру әдісі. а 
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– итті жанымен жатқызғандағы омыртқалар деформациясының дорсальді 

және каудальді жағынан көріністері, ә – омыртқа жотасының астынан 

рентгеннегативті жастықша қойып, иілген аймақтар көтеріліп түзуленген. 

 

 Рентген сәулесі анод айнасынан жан-жаққа шашырап тарайды, 

сондықтан ОСШ-ын омыртқалардың орталық бөлігіне тік бағыттағанда 

дискілер арасының нағыз пішіні айқын көрінеді. Егер  рентген сәулесі 

омыртқа бағанына қиғаш бағытталса, көршілес жатқан бірнеше омыртқа 

дискілерінің арасы кішірейіп, одан алшақтаған сайын бірігіп кететіні 

байқалады. 

 

  

2.7.6-сурет. Рентген сәулесінің 

омыртқа дискі арасымен таралуы. 

Рентген сәулесін омыртқалардың 

ортасына тік бағыттағанда дискілер 

арасының қуысы анық көрініп, одан 

алшақтаған сайын бірігіп кететіні 

байқалады. 

 

 

 Мойын, көкірек және бел омыртқалар тұсын қаптал проекцияда 

рентген суретке түсіргенде арнайы ОСШ бағыттайтын нүктелер (2.7.7-сурет) 

қолданылады. Рентген сәулесін омыртқа жотасының С2, С7, T4, T13, L3 және 

L7 аймақтарына бағыттағанда анатомиялық пішіндері өзгермеген 

омыртқаның рентгенограммадағы көлеңкесін алуға болады. Кішкентай, ұсақ 

жануарларды рентгенологиялық тәсілмен зерттегенде проекциялық түсіру 

нүктелер санының азаюы, ал ірі малдарда көбеюі мүмкін. Осы нүктелерді 

жануарларды тік проекцияда, орталық сәуле шоғырын вентра – дорсальді 

бағытта зерттегенде де қолдануға болады. 

 

 

2.7.7-сурет. Орталық сәуле 

шоғырын бағыттайтын арнайы 

нүктелер. Нүктелерді 

жануарларды қаптал немесе тік 

проекцияда зерттегенде 

қолданады. 
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 Ауыр жарақат алған кейбір жануарларды барлық уақытта тік, дорса-

вентральды проекцияда рентгенологиялық зерттеуге мүмкіндік болмайды. 

Мұндай жағдайда рентген сәулесі жануар жатқан столға горизонтальді 

бағытта параллель, ал кассетаны омыртқа жотасының артқы бетіне, үстелге  

перпендикулярлы (2.7.8-сурет) орналастыру керек. Осындай проекцияда 

түсірілген рентгенограммадағы зерттелетін омыртқа бағанының көрінісі 

айқын болмасада кейбір патологиялық өзгерістерді (сынықтың жылжу 

көлеңкесін, омыртқа аралық байламдардың үзілуін және т.б.) байқауға 

болады.  

 

 

2.7.8-сурет. Орталық сәуле 

шоғырының вентра–дорсальді 

бағытымен оң жағымен жатқан 

итке рентгенографиялық зерттеу 

жүргізу әдісі. Рентген сәулесі 

горизонтальді бағытта, ал 

қабылдағыш омыртқаның артқы 

бетінде үстелге перпендикуляр 

орналасқан. 

 

 

Омыртқа мен жұлын арналарының шеттерін, жүйке жүйесінің бейнесiн 

алу үшiн компьютерлі томография пайдаланады. Магниттi-резонанстық 

томография тәсілімен омыртқа аралық дискіні, жұлынның құрылымын, 

алдыңғы және артқы беткейдің байламдарын зерттеуге мүмкіндік бар.  

Омыртқа мен жұлынның зақымдануы. 
Омыртқалардың және оларды бекітіп тұрған байламдардың зақымдануы 

кезінде омыртқаның деформациялық өзгеруі мен оның физиологиялық иілген 

пiшiнінің өзгеруі пайда болады. Омыртқаға үлкен қысымның әсер етіп 

сынуында (2.7.9-сурет) оның денесiнде сына тәрiздi деформация, кифоздың 

бұрыштанған түрі, буынның таюы немесе шығуы пайда болады. 

Компьютерлік және магниттi-резонанстық томографияда омыртқа 

арнасының, жұлын қабырғаларының күйi бағаланады. Омыртқа арнасының 

пiшiнсiзденуі мен тарылуы, эпидуральді және субарахноидальді 

кеңiстiктерінде гематома пайда болуын анықтауға болады. 
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2.7.9-сурет. Омыртқа жотасының қаптал проекциядағы рентгенограммасы. 

Көкірек омыртқасының сынығы. 

 

Вертеброгенді ауру синдромы. Омыртқаның кез-келген бөлiмiнде 

байқалатын ауырсынудың жалпы себебi – жұлын мен оның қабықтарының, 

одан бөлініп тарайтын жүйке тамырларының сығылуы болып табылады. 

Омыртқа жотасына түсетін артық салмақ, мойын мен арқа жота еттерінің 

нашар дамуы омыртқааралық дискілерде дегенеративтi-дистрофиялық 

өзгерiстерге және омырқа арнасының стенозына алып келеді. Омыртқаның 

дистрофикалық зақымдануы кезінде оларды құрайтын сүйектерде, 

буындарда, дискілерде және омыртқа жотасының жұмсақ ұлпаларында 

кешендi өзгерістер байқалады. 

Остеохондроз кезінде омыртқа дискісіндегі өзгерістер оның 

функциональді жетіспеушілігіне әкеледі, соның салдарынан зақымданған 

омыртқа сегментiнiң тұрақсыздығы байқалады. Омыртқалардың арасында 

патологиялық қозғалғыштық, дискінi бекітіп тұрған байламдардың үзiлiстерi 

- псевдоспондилез пайда болады. Остеохондроздың басқа белгiсi ретінде 

дискінің жiңiшкеруi, оның биiктiгiнiң азаюы (2.7.10-сурет). Омыртқалардың 

денелерiн тұйықтайтын ұлпалар жуандайды, ал одан кейін орналасқан 

омыртқалардың кеміктi ұлпалары қатаяды, склерозданады. Омыртқа 

денелерiнiң шеттерінде өсінділер пайда болады. 

 

 

Сурет 2.7.10 Көкірек қуысының 

қаптал проекциядағы 

рентгенограммасы. VII-VIII 

көкірек омыртқаларының 

пішінінің өзгергені байқалады. 

 

Деформациялық спондилез омыртқа денелерiнiң аралығындағы 

сүйектерде  көпiр тектес (2.7.11-сурет) өсінділердің болуымен сипатталады. 
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Мұндай сүйек көпiрлері алдыңғы өнебойлық байламның қатайып, 

дегенерациялық өзгеріске ұшырауынан пайда болады, бірақ дискінің  

биiктiгiнің өзгермеуі мүмкін. Шолу рентгенограммасы омыртқа жотасының  

зақымдануы мен патологиялық өзгерістер деңгейін анықтауға мүмкіндік 

бередi. 

 

 

2.7.11-сурет. Бел 

омыртқаларының қаптал 

проекциядағы 

рентгенограммасы. 

Төртінші мен бесінші бел 

омыртқа арасында сүйек 

өсінділерінен пайда болған 

көпiр тектес көлеңке 

байқалады. 

Деформациялық спондилез.  

Бақылау сұрақтары 

1. Омыртқа бағаны қандай бөліктерден тұрады? 

2. Омыртқа бағанын рентгенологиялық тәсілмен зерттегенде қандай 

проекциялар қолданылады? 

3. Омыртқа жотасын зерттеуде анод-нысан ара-қашықтығының маңызы 

қандай? 

4. Деформациялық спондилездің рентгенограммадағы көрінісі қандай? 

 

 

Омыртқа жотасын рентгенологиялық  зерттеу  жоспары 

1. Зерттеу аймағы 

2. Сурет проекциясы (тік, бүйір, қиғаш, арнайы) 

3. Сурет сапасын бағалау (физикалық-техникалық сипаттамалар: 

оптикалық тығыздығы, контрастылығы, сурет айқындығы). 

4. Жұмсақ ұлпалар жағдайы. 

5. Физиологиялық және патологиялық қисықтардың болуы (лордоз, 

сколиоз, кифоз). 

6. Омыртқа жағдайлары: 

- денесі (орналасуы, пішіні, көлемі, құрылымы, жас малдарда сүйектену). 

- доғасы (орналасуы, пішіні, көлемі, контуры, құрылымы). 

- өсінділері (орналасуы, көлемі, пішіні, жас малдарда сүйектену). 

7. Омыртқааралық буын жағдайы (доға өсінділік; көкірек аумағында 

қабырға омыртқалық және қабырға көлденең). 

8. Омыртқааралық диск жағдайы (омыртқа аралық, рентгенологиялық 

пішін, биіктік, көлеңке құрылымы). 

9. Омыртқа арнасының  жағдайы (пішіні және кеңдігі). 
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10. Басқа да қаңқа бөліктерінің жай күйі. 

11.  Рентгенологиялық қорытынды 
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2.8. Жануарлардың жасына байланысты сүйек-буын жүйе 

өзгерістерінің рентгенсуреттегі ерекшеліктері 

 

Рентген сәулесімен қаңқаны зерттегенде тікелей тірі жануардың 

табиғи, қалыпты анатомиялық қатынастарын бұзбай-ақ, ішкі және сыртқы 

құрылыстарын анықтауға болады. 

Ағзалардың ұзақ уақыт өсуі мен ұрықтағы және ақырғы қалыптасқан 

сүйектің көлемі мен пішіні арасындығы айырмашылық соншалық, бүкіл өсу 

бойында оны қайта құрылуға мәжбүр етеді. Қайта құрылу үрдісінде жаңа 

остеондар түзілуімен қатар ескі остеондардың таралып-жойылуы қатар 

жүреді, олардың қалдықтарын жаңадан түзілген остеондардың арасынан 

көруге болады. Таралып-жойылу сүйектегі ерекше ұлпалардың – 

остеокластардың әрекетінің нәтижесі болып саналады. Остеокластардың 

жұмысының нәтижесінде диафиздің бүкіл эндохонральді сүйегі таралып-

жойылыды да, онда қуыс пайда болады. Перихондральді сүйек қабаты да 

таралып-жойылады, бірақ жойылатын сүйек ұлпасының орнына сүйек қабы 

жағынан оның жаңа қабаттары түзіледі. Соның нәтижесінде жас сүйек 

қалыңдап өседі. 

Төл кезеңінде эпифиз бен метафиздің арасында эпифизарлық шеміршек 

немесе өсу пластинасы деп аталатын шеміршек қабатшасы сақталады (2.8.1-

сурет). Осы шеміршектің есебінен аралық шеміршек затын түзетін оның 

ұлпаларының көбеюі әсерінен сүйек ұзына бойына өседі. Кейін ұлпалардың 

өсуі тоқтайды, эпифизарлық шеміршек сүйек ұлпасына орын беріп, метафиз 

эпифизбен бірігеді, содан синостоз пайда болады. Сүйектің сүйектенуі мен 

ыдырауы бір-біріне қарама-қарсы құбылыс. Ол остеобластар мен 

остеокластардың тіршілік әрекеті нәтижесі. 

 

 

2.8.1-сурет. Иттің кәрі жілік пен 

шынтақ сүйектерінің метафиз бен 

эпифиз арасында өсу аймағының 

көлеңкелері анық байқалады. 

 

Сипатталған даму мен атқаратын қызметіне байланысты әрбір жілік 

сүйектерде мынадай бөліктерді ажыратады: 

1. Сүйектің денесі диафиз - негізінен тірек және қорғаныс қызметін 

атқаратын, ересек жануарларда жілік майы бар түтікті сүйек. Түтікті сүйектің 
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қабырғасы қатты заттан тұрады, онда сүйек пластиналары бір-біріне өте 

жақын орналасқандықтан тығыз болады. 

Диафиздің тығыз заты түрлі сүйектенуге сәйкес екі қабатқа бөлінеді: а 

– сыртқы қабат – шеміршек қабығы мен сүйек қабынан перихондральді 

сүйектену арқылы пайда болады, оны қоректендіретін қан тамырларды да 

содан алады; ә – ішкі қабат эндохондральді сүйектену арқылы пайда болады, 

қоректі жілік майы тамырларынан алады. 

Эпифизарлық шеміршекке жанасып жатқан диафиздің ұштары – 

метафиздер. Олар диафизбен бірге дамиды, сүйектердің ұзына бойына өсуіне 

қатысады, кемік заттан тұрады. 

2. Әрбір жілік сүйектің эпифизарлық, шеміршектің басқа жағына 

орналасқан, буындық ұштары эпифиздер деп аталады. Олар да қызыл жілік 

майы бар кемік заттан тұрады, бірақ метафиздерден өзгеше эпифиз 

шеміршегінің ортасында бастамасы қалатын дербес сүйектену нүктесінен 

эндохондральді жолмен дамиды; олардың сыртында буын түзуге қатысатын 

буын беті болады. 

3. Эпифиздің жанында орналасқан сүйек бұдырларына – апофиздерге 

бұлшық еттер мен жалғамалар бекиді. Апофиздер олардың шеміршегінде 

дербес қалатын сүйектену нүктелерінен эндохондральді жолмен пайда 

болады. Жіліктен басқа бірнеше сүйектену нүктелерінен дамитын сүйектерде 

де осындай бөліктерді ажыратуға болады. 

Рентгенограммаларда тығыз және кемік заттар айқын көрінеді. 

Біріншісі, тығыз қабаттың жазықтығына сәйкес анық, контрасты көлеңке 

береді, ал кемік зат аумағындағы көлеңке торға ұқсас болады. Кемік заттан 

құралған сүйектердің (тілерсек, омыртқа) тығыз заты кемік затты жиектей 

жатқан жұқа қабат тәрізді. Бұл жұқа буын ойыстарына қарағанда қалыңдау 

келеді. 

Жілік сүйектердің диафиздерінде тығыз заттың қалыңдығы әр түрлі 

болады, орта тұсында қалыңдау, ұштарына қарай жіңішкерген. Тығыз 

қабаттың көлеңкелерінің арасында сүйектің біршама жарықталған түрде 

жілік-май қуысы байқалады. Егер аталған қуыс көлеңкесі рентгенограммада 

ұзына бойына байқалмаса, бұл патологиялық өзгерістің бар екенін білдіреді. 

Диафиздердің тығыз затының рентгенологиялық құрылымы айқын да 

тегіс. Жалғама мен бұлшық еттердің бекитін жерлерінде біртексіз сүйектену  

байқалады. Диафиздердің тығыз қабатының тұсында қантамырлар 

жолдарына сәйкес келетін жұқа жарық жолақтар байқалады. 

Рентгенограммада кемік зат арасында жарықтану көлеңкесі бар сүйек 

сызықшаларынан тұратын тор тәрізді. Бұл тордың сипаты сығылу және 

созылу сызықтарына сәйкес осы бөліктегі сүйек пластиналарының өзара 

орналасуына байланысты. 

Сүйек жүйесін рентгендік зерттеу шеміршек немесе дәнекер ұлпа 

негізінде сүйектену нүктелері пайда болған кезде, құрсақта дамудың екінші 

жартысында мүмкін болады. 

Сүйектену нүктелерінің пайда болуы рентгенограммаларда оңай 

анықталады, соның өзінде шеміршек ұлпасымен қоршалған бұл нүктелер 
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жеке сүйек үзіктері сияқты көрінеді. Олар сүйектің сынуы, жарылуы немесе 

некрозы (жансыздануы) туралы қате диагноз қоюға себеп болуы мүмкін. 

Осыған байланысты сүйектену нүктелерін, олардың пайда болу мерзімдерін 

білудің тәжірибелік маңызы бар. 

Қосалқы сүйектену нүктелері сүйектің негізі бөлігімен қосылмағанда 

олар үнемі жеке тұрақсыз немесе қосымша сүйектер түрінде сақталуы 

мүмкін. Оларды рентгенограммада байқау қате диагноз қоюға себеп болуы 

мүмкін. 

Жануарлар қартайғанда олардың сүйек жүйесі өзгеріске ұшырайды. Бір 

жағынан, сүйек ұлпаларының саны азайып сүйекте остеопороз белгілері 

байқалса, екінші жағынан сүйектің шеттерінде өсінді (остеофиттер) пайда 

болуы мен буын шеміршегі, жалғамасы және сіңірлерінің сүйекке бекитін 

жерінде ізбестенуі жүреді. Осындай өзгерістерді ескере отырып, 

жануарлардың сүйек-буын жүйесінің қартаюының рентгенограммадағы 

көрінісінпатологиялық белгілер деп қарастырмау керек. Оған жататын 

өзгерістер:  

а) остеопороз (рентгенограммада сүйек тығыздығының төмендегені 

байқалады); 

ә) буын шеттерінің деформациясы (дөңгелек пішінінің жоғалуы, 

жиектерінің «мүжілуі», «бұрыштануы»), буын саңылауының тарылуы; 

б) сіңірлердің сүйекке бекіген жерлерінде ізбестену әсерінен кедір-

бұдырдың артуы. 

Бұл сипатталған өзгерістер әсіресе омыртқа жотасы мен фаланга, саусақ 

сүйектерінде айқын байқалады. Жануарлардың атқаратын жұмысына 

(қарауыл, әскери шекарашы  немесе аңшылыққа баулыған иттер) байланысты 

қартаюдың бұл белгілері ерте (2-4 жаста) білінуі мүмкін. Сипатталған 

өзгерістер жануарлардың жасына байланысты сүйек жүйесінің қалыпты 

өзгерістерінің көрінісі болып табылады. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Бір жасқа дейінгі төл малдың қаңқасының рентгендік суретіндегі негізгі 

ерекшеліктер қандай? 

2. Сүйектену уақытының кестесі не үшін қолданылады? 

3. Жас малда «үйрек жүрісінің» пайда болуы және ағзаға Д витаминінің 

жетіспеушілігімен байланысты қандай ауру пайда болады, оның 

рентгенологиялық симптомдары қандай? 

4. Жас малдың сүйек сынығының ерекшеліктері қандай? 
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2.9. Көкірек қуысы мүшелерін зерттеу тәсілдері және олардың 

рентгенограммадағы қалыпты көрінісі 
 

Өкпе ауруларын рентгенологиялық тәсілмен зерттегенде, ең алдымен 

рентген көрінісіндегі мүшенің қалыпты жағдайын, топографиялық 

анатомиясын білу керек. Содан кейін ғана рентгенограммадағы қалыптан 

ауытқыған мүшелерді салыстырмалы түрде ажыратып, патологиялық 

құбылыс  туралы дұрыс шешім жасауға болады.   

Өкпе – рентген сәулесімен жиi зерттелетін мүше. Көкірек қуысы мүше 

ауруларының клиникалық симптомдары – жөтелу, алқыну, жоғары 

температура және көкірек тұсын пальпациялауда ауырсыну болып саналады. 

Рентгендік профилактикалық зерттеудің, соның ішінде отар, табын 

малдарының өкпесін жаппай рентген суретке түсірудің маңызы зор. Мұндай 

зерттеулер дер кезінде ауру малды анықтап, емдеу жұмыстарын жүргізуге 

көмек береді. Сонымен бірге рентгенологиялық тәсіл аурудың өрбіп-өршу 

құбылысын, қолданған емнің әсерін бақылап, малдың ішкі құрылысын 

зерттеп отыруға көмектеседі. Ауру малдарды сау малдан дер кезінде бөліп 

айыруға септігін тигізеді. 

Өкпені рентгенологиялық зерттеуде рентгеноскопия және 

рентгенография  тәсілдері қолданылады. 

Рентгеноскопия. Малдардың өкпесін рентгеноскопия арқылы зерттеу – 

кеңінен қолданылатын тәсіл. Алдымен малдарды рентгеноскопия тәсілімен 

зерттеп, қажеттілігі болған жағдайда ғана рентгенография қолданады. 

Малдарды рентген сәулесімен зерттеудің алдында анамнездік және 

клиникалық мәліметтерімен танысады. Мұндай тәсілмен өкпенің 

функциональді жай-күйін морфологиялық көрініс арқылы анықтайды. 

Қабылдағыш экранда мүшелердің бейнелері арқылы оның қозғалыс сипатын, 

диафрагманың қалыпты жай-күйі мен ауытқуын, қабырға етінің қозғалысын, 

тыныс алғанда және дем шығарғанда өкпе түсінің өзгеруін, сонымен бірге 

бұлшық еттерде кездесетін патологиялық өзгерістерді бақылауға болады.  

Рентгеноскопия тәсілі арқылы өкпе ауруларын зерттеу техникалық 

мүмкіндігі жоғары экран мен тәжірибелі дәрігер-рентгенологтың көмегімен 

жүргізіледі. Мұндай тәсілдiң кемшiлiктерiне рентген сәулесінің кері әсерінің 

жоғары болуы, экрандағы көріністен алынған мәліметтің субъективтілігі 

жатады. Рентгенскопия тәсілімен жұмыс істеу жылдам, жан-жақтан 

(полипозиционды), қозғалыс кезінде (нақты уақытта), сонымен қатар 

сүйектердің, жүректің, ірі қантамырларының көлеңкесінен байқалмай қалған 

өкпенің бөліктерін зерттеуге мүмкіндік береді.  

Сандық технологиялардың пайда болуы рентген сәулесімен зерттелетін 

мүше мен дәрігер-рентгенологқа тигізетін кері әсерін айтарлықтай азайтуға 

және рентгеноскопиялық көрініс сапасының едәуір жақсаруына септігін 

тигізді.  

Рентгенография. Рентгенография – өкпені рентгенологиялық 

зерттеудiң негiзгi тәсілдерiнiң бiрi. Рентгеноскопиямен салыстырғанда оның 

мынадай артықшылықтары бар: ұсақ көлеңкелердің жақсы байқалуы, рентген 
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сәулесінің кері әсерінің аздығы, патологиялық ошақты объективтi бағалау 

мүмкiндiгі және оны бақылау. Шолу және патологиялық өзгерісті оқшаулап, 

зерттеу рентгенограммаларын тік және қаптал проекцияларда жүргізуге 

болады. Шолу рентгенограммасын анод пен қабылдағыш арасы 0,8-1,3 м 

арақашықтықта жүргізу– көкірек қуысы мүшелерінің қалыпты пішіндерін 

сақтауға мүмкіндік бергенімен, оның өзіне тән кемшіліктері де бар. 

Салыстырмалы рентгенанатомиялық көріністерден байқалғандай, өкпе 

тұсындағы ірі көлемдi патологиялық өзгерiстер шолу рентгенограммасында 

байқалмауы да мүмкін, өйткені, өкпе жан-жағынан тығыз ұлпалармен 

қоршалып, өкпенің елу-алпыс пайызға жуық көлемі қабырға, диафрагма, төс 

және жүрек сияқты мүшелердің көлеңкелерімен қабаттасып жатады.  

Ветеринарияда бұл зерттеу тәсілінен басқа флюорография да кеңінен 

қолданылады. Сонымен бірге, аурудың түріне, асқынуына байланысты – 

бронхография,  рентгенокимография және томография сияқты арнайы әдістер 

де пайдаланылады. 

Көкірек қуысы рентгенограммасын талдаудан бұрын дәрігер-

рентгенолог оны дайындау сапасына көңіл аудару керек. Көкірек қуысы 

рентгенограммасының сапасын бағалау келесi ретпен жүргiзген тиімді: 

1. Зерттелетін мүше – көкірек қуысы сапасы жоғары рентгенограммада 

толығымен – бірінші қабырға мен диафрагма аралығы қамтылып, стандартқа 

сай өкпе тік және қаптал проекцияларда R, L белгілері қойылып жасалуы 

керек. 

2. Рентгенография тәсілімен зерттегенде ауру жануарды үстелге арнайы 

жайғастыру керек. Жануарды бекітіп, мүмкіндік болса миорелаксант 

қолданған дұрыс.  

3. Рентгенограмманың «қаттылығы» рентген сәулесінің зерттелетін 

мүшелерден өтіп, рентгенограммада қабылдану қабілетіне, яғни оның 

толқынының ұзындығына байланысты ұғым. Сәуле «қаттылығының» артық 

немесе кем болуы рентгендік көрініс сапасына әсер етеді және ол 

контрастылыққа тікелей байланысты. Көкірек қуысы рентгенограммасының 

орташа «қаттылығында» рентгендік көріністің сапасы жоғарылап, онда ақ 

және қара түстердің бәрі байқалады.  

 

Мал өкпесін рентген сәулесімен зерттеуде тік және қаптал 

проекциялар қолданылады. 

Ірі малдарды рентгенографиялық тәсілмен зерттеу кезінде арнайы 

бағанаға байлайды. Жуас жылқылар мен сиырларды, ұсақ малдарды 

байламай-ақ зерттеуге болады. Рентген түтікшесін орналастырғанда орталық 

сәуле шоғыры көкірек тұсының сегізінші және тоғызыншы қабырғаларының 

ортасына бағытталады. 

Рентген түтікшесі кеуде қуысынан 15-20 см қашықтықта тұруы қажет, 

ол ірі малдардың өкпе жазығын 5-6 қабырғадан 15-16 қабырғаға дейінгі 

жазықтықтың көрінуін қамтамасыз етеді. Түтікшеден пайда болған  рентген 

сәулелері көкірек қуысының сол жағынан оңға немесе оңнан солға қарай 

өтіп, өкпенің оң және сол бөліктерінің рентгендік көрінісін береді. 
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Рентген көріністің пайда болу заңдылықтарына сәйкес экранға немесе 

кассетаға неғұрлым жақын орналасқан өкпе анық, жақсы көрінеді де рентген 

түтікшесіне жақын орналасқан өкпе керісінше, бұлыңғыр болатындықтан, ірі 

малдардың өкпесін екі жағынан зерттеген тиімді. 

Рентген кассетаның пішіні ірі малдардың өкпесін бірден қамтып, түгел 

көрсетуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан, өкпе тұсын бірнеше рет суретке 

түсіріп (2.9.1-сурет) оның түрлі аумақтарын бөлек-бөлек зерттеуді қажет 

етеді.  

 

2.9.1-сурет. 

Жылқының көкірек 

қуысын 

рентгенография 

тәсілімен қаптал 

проекцияда зерттеу. 

Кассета көлемі өкпе 

тұсын түгел 

қамтымағандықтан, 

оны бірнеше рет 

түсіру керек.  
 

Ірі малдардың өкпесін жекелеп түсіру үшін рентген сәулесін 

жоғарыдан (дорса-вентральді проекция) төмен қарай түсіріп бір өкпенің 

рентгенограммасын алуға болады Орталық сәуле шоғырын арқа (көкірек) 

омыртқаларынан, жоталық сызықтың ортасынан 3-4 саусақ кейін шегіндіре 

бағыттайды. Кассетаны төс сүйегіне жанастыра тигізіп түсірген жөн. Осы 

проекциямен малды ота жасайтын үстелге жатқызып зерттеуге де болады. 

Тәжірибе жүзінде ірі малдарды дорса-вентральді проекцияда херттеу 

сирек кездеседі. Өкпені рентгенологиялық зерттеу кезінде көбінесе малды 

қалыпты тұрған күйінде рентген сәулесін бүйір жағынан бағыттайды, ал 

кейбір кезде қосымша қисайтып та түсіруге болады. Рентген сәулесін көкірек 

қуысының ортасынан 10-150 бұрыш жасап қарама-қарсы анконеус сызығына 

немесе 14-ші қабырғаға қиғаш етіп бағыттайды. Осылай бүйір жағынан 

түсіргенде өкпенің көрінбей қалатын аймақтарын байқауға болады. Өкпе 

жазығының алдыңғы жағының көрінуін 3-4, ал артқы жағынан 15-16 

қабырғаға дейінгі аймақтар арқылы зерттеуге болады. 

Патологиялық өзгерістері жоқ сау өкпе рентген сәулелерін еш 

кедергісіз өткізеді. Рентген сәулесі көкірек қуысындағы тығыз орналасқан 

мүшелердің  көлеңкелерінің  айқын бейнесін береді. 

Рентгенограммада немесе экранда өкпе қабырғалардың арасынан ғана 

көрінеді, ал өкпенің қалған бөлігін қабырғалардың, жауырынның, тоқпан 

жіліктің, диафрагманың және жүрек–қантамырының көлеңкелері жауып 

тұрады. 

Өкпені рентгенограммаға түсірер кезде малдың көкірек қуысы бір 

қалыпты, қозғалыссыз күйде болуы  керек. Мал тыныс алғанда 
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қабырғалардың арасы кеңейіп, диафрагма кейін шегініп, өкпе ауаға толғанда 

рентген суретке түсірген дұрыс. 

 Өкпенің әр бөлігін жекелеп тексеру үшін анатомиялық-топографиялық 

күйіне байланысты орталық сәуле шоғырының бағыты мен қуатын өзгертіп 

отырады. 

Түтікшенің фокусы кассетаға дейін 90-100 см немесе ірі малдың өкпе 

тұсынан түтікшеге дейінгі ара-қашықтық 20-25 см болу керек. Тоқтың күші 

мен қуатын тыныс алу жиілігіне байланысты таңдайды (егер тыныс алу жиі 

болса экспозиция қысқа болуы керек). Сонымен бірге пленкалардың 

сезімталдығына да, малдың қоңдылығына, өкпе қуысының кеңділігіне де 

байланысты. 

Мал өкпесінің қалыпты  рентгендік суреті 
Малдарды түрегеп тұрған қалыпты жағдайда рентген сәулесін бүйір 

жағынан бағыттап зерттегенде (2.9.2-сурет), рентгенограммадағы өкпе 

жазығы ашық үшбұрышты болып көрінеді. Оның жоғарғы жағы көкірек 

омыртқасының және жота бұлшық еттерінің қарқынды көлеңкелерімен 

шектеледі. Ал алдыңғы жағы анконеус және жүрек-қантамыр нұсқасының 

көлеңкелерімен ұштасады. Артынан диафрагма көлеңкесімен құрсақ 

қуысының мүшелерінің қараңғы көлеңкелерімен, астынан төс сүйегімен 

шекараланады. 

 

 2.9.2-сурет. Итті түрегеп 

тұрған қалыпты жағдайда 

рентгентгенография 

тәсілімен қаптал 

проекцияда зерттеу. 

 

Ірі, ересек малдарда, өкпенің жоғарғы жағы мен краниальді шеті анконеус 

пен иық буынының бұлшық еттерінің қарқынды көлеңкелерімен қабаттасып 

қалады. Өкпенің бұл тұстарын рентгенография тәсілі арқылы зерттеу тиімді 

емес. Сиырдың өкпе жазығы басқаларына қарағанда әлдеқайда кіші, бірақ 

өкпе қуысы мен қабырғасына лайықты. Өкпе көлеңкелерінің 

рентгенограммасында айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Көкірек қуыс 

мүшелерінің анатомиялық-топографиялық ерекшеліктеріне қарай және 

ұлпаның әртүрлі тығыздығынан рентген сәулелерін әртүрлі деңгейде 

сіңіруіне байланысты, рентгенограммада деңгейленген, дифференциальді 
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көлеңкелер (2.9.3-сурет) пайда болады. Рентгендік көріністегі жарықтанған 

өкпе жазығында қабырға, жүрек- қантамырларының бейнесі және қолқа 

(аорта) мен ірі бронхыларының қарқынды көлеңкелері де жақсы көрінеді. Ірі 

қара немесе ұсақ малдарда рентген сәулесін бүйірден бағыттағанда, 

рентгенограммада (мониторда) сол және оң жақтағы өкпелердің көлеңкелері 

жалпы бірігіп шығады. 

Өкпені жанынан түсірілген рентгенограммада ашық болып өкпенің 

артқы бөліктері көрінеді, өкпе ұштарының ашықтығы төмендеу болады, 

өйткені олар қалың бұлшық еттермен жабылып тұрады. 

 

 
 

2.9.3-сурет. Иттің көкірек қуысының қаптал проекциядағы қалыпты 

рентгенограммасы. 

1 – Кеңірдек 

2 – Жетінші мойын омыртқасы 

3 – Жауырын 

4 – Тоқпан жілік басы 

5 – Бірінші көкірек омыртқасы 

6 – Төс сүйегі 

7 – Буфиркация 

8 – Жүрек 



 143 

9 – Жүрек ұшы 

10  – Қолқа 

11  – Каудальді қуыс венасы 

12  – Ірі бронхылар 

13  – Диафрагма 

14  – Бауыр 

 

Көкірек қуысының рентгенограммасында мүшелердің  күрделi бейнесі, 

көлемдi көлеңкелерінің жиынтығы түрінде болады. Көкірек қуысы арқылы 

орталық сәуле шоғыры тік проекцияда (рентген сәулесінің бағыты дорса-

вентральді) жүргізілгенде рентгенограммада көптеген мүшелердің: көкірек  

тұсының еттері,  омыртқалар, жауырын мен қабырғалар, өкпе, төс пен оның 

еттерінің көлеңкелерінің қабаттасып, бір-бірімен қиылысып түскен 

бейнелерін көреміз (2.9.4-сурет). Осындай анатомиялық құрылымдар рентген 

пленкасынан әртүрлі қашықтық пен тереңдікте орналасқандықтан, 

рентгенограммада олардың көлеңкелері қатарласып немесе қабаттасып 

байқалады. Рентген сәулесі бір нүктеден – анодтан шашырап шыққандықтан, 

рентген пленкасынан қашықтау орналасқан мүше көлеңкесі өзіне тән 

көлемнен үлкейтіліп көрінеді, ал қабылдағышқа жақын орналасқан мүше өз 

пішінін сақтайды.  

Қалыпты жағдайда өкпе ұлпалары рентген сәулелерін бойына 

сіңірмейді. Сондықтан, мониторда жануарды тік проекцияда түсіргенде 

өкпе екі ақшыл алаң ретінде көрінеді, ішінде өзіне тән қантамырлар мен 

бронхылар орналасқан. Ірі және орташа бронхылар  өз қабаттарының жай 

ғана көлеңкесімен шектелген ашық жолақтар болып көрінеді, ал қан 

тамырлар болса, қанға толып тұрғандықтан, үзіліссіз сызық тәрізді 

көлеңкелер ретінде білінеді. Егер бронхылар мен қантамырлар рентген 

сәулесінің бағытына вертикальді бағытта орналасса, онда олар ашық  шеңбер 

немесе дөңгелек пішінді болып көрінеді.  
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2.9.4-сурет. Иттің 

көкірек қуысының тік 

проекциядағы (вентра-

дорсальді бағыт) 

рентгенограммасы.  

1 – Жүрек 

2 – Диафрагма 

3 – Бауыр 

4 – Қабырғалар 

5 – Ірі бронхылар 

6 – Көкірек 

омыртқасы 

 

Қаптал проекцияда өкпе рентгенограммасында ең алдымен 

қабырғааралық ашық бөліктері көрінеді. Қабырғалар пішіні мен бағытына 

қарай қарқынды көлеңкелер береді. Олар жоғарыдан төмен қарай сәл артқа 

қисая бағытталған.  

Рентгенограммадағы көкірек қуысының алдыңғы жағында жүрек 

нұсқасының көлеңкесі орналасқан. Жүрек тұсы мен оның артқы 

шекарасының жиегі жақсы көрінеді. Жүректің артқы шекарасының, 

диафрагманың және жоғарыдан көлденең орналасқан каудальды қуыс венасы 

көлеңкелерінен құралған жіңішке үшбұрышта, (кардио-диафрагмальды) 

өкпенің жүрекке жақын бөлігі проекцияланады. Қолқа жүрек көлеңкесінің 6-

7 қабырғаға тұсынан шығып, шамамен омыртқа жотасының көлеңкесінің 

бойымен 1,5-2 см қашықтықта жүреді және ол пішіні 3-4 см қарқынды 

көлеңке болып көрінеді. 

Өкпе жазығы ортасының алдыңғы шекарасынан  бұтақталған көлеңке 

көрінеді. Олар өкпе артериясы мен вена тамырларынан және ірі 

бронхылардан құралады. Бұл сол және оң жақ өкпе түбірлерінің 

көлеңкелерінің көрінісі. Өкпе түбінің тамырлары рентгенограммада 

сызықша, ал бронхылар түтікше тәрізді жіңішке жолақ көлеңкелер болып 

көрінеді. Рентген сәулесінің бағытында орналасқан көкірек бифуркациясы 

мен ірі бронхылардың қиылысуы, ортасы жарықталған сақина тәрізді 

көлеңкелер береді. Ал ірі қан тамырлары дөңгеленген көлеңкені құрайды. 

Осылардың бәрі біріге келе өкпенің түбір суретін береді. Сау малдың 
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өкпесінің түбір суретінің қарқындылығы өкпеге ауаның толуына (ауа алмасу 

дәрежесіне) байланысты. 

Рентгендік көріністе өкпенің түбір суретіне көңіл аударады, қалыпты 

жағдайда оның ұзындығы диафрагма көлеңкесіне дейін жетпейді. Кіші қан 

айналымының қозғалысы баяулап қалған жағдайда, перибронхитта өкпенің 

түбір суреті айқындала түседі және тәж тәрізді тармақталып , дөрекіленіп 

диафрагмаға дейін ұзарады. Мұндай жағдайды түбір аймағынан қалыпты 

жағдайда  көрінбейтін, пішіні үлкейіп қатайған лимфа түйіндерінің көлеңкесі 

көрінеді.  

Зерттеу кезінде өкпенің ашықтану дәрежесінің айқындылығына көңіл 

бөледі. Дені сау малдарда ол бірдей емес, көбінесе малдың қоңдылығына, 

көкірек қуысының  көлеміне, жүнінің қалыңдығына, сондай-ақ, тыныс алу 

сатысына байланысты болады. Жануар терең тыныс алып, өкпеде ауа көп 

жиналғанда, өкпенің суреті айқын көрінеді. Өкпенің диафрагмальді бөлігінің 

каудальді жиегінде жарықтанған көлеңкелер байқалады.  

Қоңдылығы нашар малдар терең тыныс алғанда рентгенограммада 

қабырғалар арасынан өкпенің торланған әлсіз көлеңкесі шығады. Бұл 

негізінен кіші қанайналым шеңберінің қанға толған тамырларының 

көлеңкесі. Қалыпты жағдайдағы плевра рентгенографиялық тәсілмен 

көрінбейді. Тыныс алу жиілігін рентгеноскопия тәсілімен көруге болады. 

Мал қалыпты жағдайда дем шығарғанда өкпе жазығының айқындылығы 

нашарлайды. Тыныс алу сатысына байланысты диафрагма көлеңкесінің 

қозғалысы өзгеріп отырады. Ол тыныс алғанда – артқа, дем шығарғанда – 

алға ығысады. Диафрагма көлеңкесінің көтеріңкі жері алға бағытталып, 8 

және 9 – қабырғалардың ортасына дейін барады. Тыныс алу және дем 

шығару кезінде диафрагма көлеңкесінің қозғалысы өзгермейді, тек орта 

тұсында аздаған ауытқулар байқалады, олардың амплитудасы қалыпты 

тыныс алу кезінде 2-3 см-ден аспайды. Құрсақ қуысының мүшелері немесе 

өкпе ауруға шалдыққанда, диафрагма көлеңкесінің қалыпты жағдайы мен 

қозғалыс күйі өзгереді. Ол көкірек диафрагманың жиегі қалыпты жағдайда 

алға немесе құрсақ қуысына қарай ығысады. Көрсетілген өзгерістердің өкпе 

жағдайын бағалаудағы диагностикалық маңызы зор. 

Ұсақ малдарды (қой, ешкі) және ет қоректі ит пен мысықты қалыпты 

жағдайда тұрған күйінде, бүйірінен рентген сәулесімен зерттесек, өкпе 

жазығы ірі малдардікіне қарағанда толығымен түседі. Оның жоғарғы бөлігі 

көкірек  омыртқаларының көлеңкелерімен, алды 1-қабырғамен (алдыңғы 

аяқтарын алға қарай жылжытқанда), артқы бөлігі диафрагма және асты төс 

сүйегінің көлеңкесімен шектеседі. Жүрек-қантамыры толығымен көрінеді. 

Бірінші – қабырғаның көлеңкесі жүректің алдыңғы шекарасымен, шағын 

үшбұрышқа ұқсап, өкпенің жоғарғы жағы проекцияланады. Ал диафрагма 

көлеңкесі мен жүректің артқы шекарасының ортасынан өкпенің жүрек бөлігі 

көрінеді. 

Жүрек негізінің үстіндегі өкпенің фоны диафрагма үлесімен 

қалыптасады. Өкпе жазығының айқындылығы бірдей емес. Каудальді 

бөлігінің диафрагмалық үлесінде – өкпе ашықтау, ал диафрагма көлеңкесінің 
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краниальді үлесінде ол (өкпе) қараңғылау болып көрінеді. Оның бірдей 

болмауына өкпе бөліктерінде ауа алмасу әр түрлі дәрежеде өткендіктен 

болса, бір жағынан тері асты майлы қабаты, бұлшық еттер т.б. 

көлеңкелерінің қарқынды қабаттары әсер етеді.  

Алқым асты жұмсақ ұлпаларынан басталып, мойын омыртқаларына 

параллельді бағытпен кеңірдектің көлеңке жолағы өтеді. Ол иық мүшелерінің 

көлеңкелерімен қиылысып жатады. Кеңірдек жолағы вентральді қисая жүрек 

негізінің үстімен өтіп, 5-6-қабырға аймағында ірі бронхыларға бөлінеді. Ірі 

бронхылардың көлеңкесі біртіндеп 9-қабырғаның түбір суретіне дейін 

жіңішкергенін байқауға болады.  

Ұсақ малдардың өкпе рентгенограммасын талдағанда, ірі малдардағыдай 

қабырға көлеңкелерінің сыйымдылығына, тыныс алғандағы өкпе 

айқындылығына, диафрагма көлеңкесінің жай-күйіне назар аударады. 

Патологиялық құбылыстарда өкпе тұсының ашықтығының төмендеуі  

мен жоғарылауы да кездеседі. 

Өкпе ұлпасының ашықтануының артуы өкпе эмфиземасында, әсіресе 

пневмоторакста кездеседі. Сонымен қатар жүректің сау жаққа қарай және 

ауру жағында өкпенің компрессиялық ателектазы байқалады. Өкпенің 

дөңгеленіп көрінуі кавернада, өкпе абсцесінде кездеседі. Кавернаның 

шекаралары әдетте айқын көрінеді және оның ішінде сұйықтық 

байқалмайды. 

Сирек жағдайларда рентгеноскопия кезінде шектелген ашықтықтың 

түбінде ірі бронхоэктаздар анықталуы мүмкін, онда «өкпе суреті ара 

ұяшықтары тәрізді» болады. 

Өкпе абсцесінде дөңгелек пішінді қуыс болады. Сол қуыс түбінде оның 

жоғарғы шекарасынан әрқашан көлденең  орналасқан сұйықтық анықталады, 

яғни, қуыстың жоғарғы жағы ашық болып, ал төменгі жағы қаралау, 

қоңырлау болып көрінеді. 

Өкпенің ашықтығының төмендеуі өкпе ұлпасының қабыну үдерісінің 

әсерінен тығыздалуы кезінде (өкпе қабынуы, өкпе туберкулезі, өкпе 

инфаркты) және өкпе ісіктерінде байқалуы мүмкін. 

Өкпе қабы қуысында сұйықтықтың жиналуы (гемо-, гидроторакс, 

экссудатты плеврит) кезінде көкірек қуысының төменгі бөліктерінің айқын 

қарайғанын көруге болады. Рентген сәулесімен экссудатты плевритті 

зерттегенде сұйықтықтың жоғарғы шекарасы сызық сияқты болып көрінеді. 

Кіші қанайналым шеңберінде қан іркілгенде, өкпенің ашықтығы  

төмендейді, әсіресе оның төменгі бөліктерінде айқын байқалады. 

Рентгенограммада өкпелердің қалыпты көрінісі келесі белгілермен 

суреттеледі:  

Өкпелердің (жарықтануы) мөлдiрлiгі онда ауаның көп мөлшерде 

болуымен түсіндіріледі. Сондықтан өкпедегі патологиялық үрдістер мен 

өзгерістер қоршаған ортамен салыстырғанда бойына рентген сәулесін 

көбірек сіңіреді. 

Өкпе аумағы – көкірек қуысының рентгенограммасында байқалатын 

өкпе суретін сипаттауда қолданылатын термин. Өкпе аумағы рентген 
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суретіндегі өкпенің шекараларымен барлық уақытта сәйкес келе бермейді. 

Мысалы, өкпенің артқы, каудальді беткейі диафрагмамен қабаттасқан 

көлеңке береді. 

Өкпелердің әр түрлi бөлiмдерiнiң мөлдiрлiгi рентген суретте біркелкі 

болмайды. Рентгенограммадағы өкпе аумағының көрінісіне негiзгi үш фактор 

әсер етеді: 1) өкпелердiң ауамен толу деңгейі; 2) олардың қанмен толуы; 3) 

өкпе ұлпа санының оның аумағына, дәлiрек, көлем бiрлiгіне арақатынасы.  

Терең тыныс алғанда, өкпеде ауаның мөлшері едәуір көбейеді, өкпе 

ұлпаларының саны өкпенің көлем бiрлiгі арақатынасымен салыстырғанда 

азаяды, өйткені, өкпе жан-жақа керіліп көлемі артады. Осы екі фактордың 

әсерінен, өкпедегі қан мөлшерінің артуына қарамастан рентгенограммада 

өкпе аймағының мөлдірлігінің артқаны байқалады.  

Дем шығару фазасында жоғарыда айтылған үш факторлардың өзара 

қарым-қатынастары өзгеше болады. Бұл фазада ауа мөлшері азаяды, өкпе 

ұлпаларының саны өкпенің көлем бiрлiгі арақатынасымен салыстырғанда 

көбейеді, диафрагма алға қарай жылжиды, қабырға арасының қашықтығы 

кішірейеді. Осының салдарынан, өкпеде қан мөлшерінің азаюына қарамастан 

өкпе аймағының мөлдiрлiгі төмендейдi.  

Өкпе суреті – тек рентгенологиялық  ұғым болып есептеледі. Бұл 

термин өкпе аумағының бөлімдерінің, оның түбірі мен шеткi бөліктерінің 

арасындағы сызықтардың қиылысқан көлеңкелерінiң жиынтығын 

сипаттайды. Өкпе жазығындағы ірі артериялық және веналық 

қантамырларын қалыпты анатомиялық субстрат ретінде қарастыруға болады. 

Жуандығы біртектес артериялық және веналық қантамырлары 

рентгенограммада қарқыны бірдей көлеңке болып көрінеді. Өкпе суреті 

медиальді аймақта – өкпе түбірі мен ірі қантамырлары болғандықтан, 

қарқынды көлеңке береді. 

Өкпенің орта тұсындағы аумақта қантамырларының жіңішкеруінен  

ондағы көлеңке айқындылығының төмендегені байқалады. 

Рентгенограммадағы өкпе көрінісінің латеральді аймақтарында қарқынды 

сурет байқалмайды. Қалыпты жағдайда лимфа жүйесі рентгенологиялық 

зерттеулерде көрінбейді. Кейбір патологиялық құбылыстарда – оларда 

қабыну мен ісік пайда болғанда, рентгендік көріністе лимфа жүйесінің 

қарқынды көлеңкесі байқалады.  

Өкпе түбірі. Көкірек қуысының қалыпты рентгендік анатомиясының 

маңызды элементiне өкпе түбірі жатады. Рентгенограммада қалыпты өкпе 

түбірінің  құрама элементтерiн саралауға болады, олар: өкпе артериясы мен 

оның тармақтары, ірі вена қантамырлары мен бронхы қуысының 

көлеңкелерінің бір-бірімен қиылысқан әлсiз бейнесі. Рентгенограммада анық 

байқалатын өкпе түбірінің (қантамырлары мен бронхиальді компонентті 

ажыратып тану) бейнесін түбір құрылымы деп атайды. Түбір көлеңкесінде 

патологиялық өзгерістер пайда болғанда біртектеніп, құрылымы өзгереді.  
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Бақылау сұрақтары 

1. Жануарлардың көкірек қуысының қалыпты рентгендік суретінде қандай 

мүшелер анық байқалады? 

2. Көкірек қуысы мүшелері тік және қаптал проекцияларда 

рентгенограммада қалай көрінеді? 

3. Көкірек қуысын рентгендік зерттеудің негізгі тәсілдері қандай? 

4. Рентгеноскопия мен рентгенография  тәсілдерімен  көкірек қуысын 

зерттеуде айырмашылықтары қандай? 

5. Ірі малдардың өкпесін рентгенография тәсілімен  зерттеу ерекшеліктері 

қандай? 

6. Әр түрлі патологиялық құбылыстағы (бронхит, эхинококкоз, плеврит)  

өкпенің рентгендік белгілері қандай? 

7. Иттің көкірек қуысын рентген суретке түсіруде қолданылатын «төсеу» 

түрлері қандай? 

8. Өкпе ауруларының рентгенологиялық синдромдар негізінде не жатыр?  

9. Көкірек қуысы мүшелерін рентгенологиялық зерттеу кезіндегі анод-

нысан арақашықтығының сақталуы мен өзгеруін айтып беріңіз. 

10. Көкірек қуысы рентгенограммасын талдау қалай жүргізіледі? 

 

 



 149 

2.10.  Көкірек қуысы мүше ауруларының рентгендік диагностикасы 

 

Өкпе ауруларының рентгенологиялық симптоматикасының негізі. 

Өкпе және плевра қабынуының рентгенологиялық диагностикасы екі 

негізгі белгіге сүйенеді. Олар өкпенің  к ө л е ң к е л е н у і және ж а р ы қ т а 

н у ы.  Бұл рентгендік белгілер  өкпе суретінде көлеңкелердің пайда болуы 

немесе жойылуымен қоса, әртүрлі комбинацияда өкпе мен плеврадағы 

патологиялық өзгерістердің даму ерекшеліктеріне байланысты. Атап 

айтқанда, олар бір-біріне қарама-қарсы құбылыстарды бейнелейді. 

Осылайша, егер өкпеде ауа азайып, оның ұлпасы қатайса, (плевра жазығы 

мен өкпе альвеолдарына экссудат толса, дәнекер ұлпалардың дамуы, ісік 

т.с.с.) зақымдалған жерлер сау жерлерге қарағанда рентген сәулесін көбірек 

тұтып, қараңғы болып көрінеді және керісінше, өкпеде немесе оның бір 

бөлігінде ауа көбейіп, жеңілдесе, рентген сәулесін аз тұтып, 

рентгенограммада ақ, жарықтанған дақтар көбейеді. Бұл екі белгі өкпе мен 

плевра ауруға шалдыққан кезде пайда болған әртүрлі морфологиялық 

өзгерістерді көрсетеді. Сондықтан бұларды м о р ф о л о г и я л ы қ    с и м п-

т о м д а р деп атайды.  Бұл симптомдар өкпе мен плеврадағы патологиялық 

өзгерістердің құрамына байланысты күрделі көлеңкелі суреттер береді. 

Оларды талдағанда, ол көлеңкелердің де сипатын ескереді. Қара дақтар 

пішініне, аумағына, қарқындылығына, құрылымына байланысты бағаланады. 

Пневмония мен экссудативті плевритте қара дақтардың ұлғаюы мүмкін, ал 

ошақты өзгеріс кезінде олар өлшеміне қарай ірі немесе ұсақ ошақты дақтарға 

бөлінеді. 

Өкпенің қабыну синдромы оның мөлдірлігінің, өкпе суреті мен түбірінің 

зақымдалуымен байқалады. Мөлдірлігінің өзгеру синдромы рентген суретте 

өкпе ұлпасының ағару деңгейінің жоғарылау, төмендеу немесе тіпті 

көрінбейтін күйде болуы мүмкін. Мұндай жағдайда көлеңкелердің 

орналасуына, шекарасының айқындылығына, олардың біртекті немесе 

біртексіздігіне көңіл аударады. Оларға тотальді, жаппай жайылған 

көлеңкелену, аумақтық және ошақтанған, дөңгелек немесе шеңбер тәрізді 

көлеңкелену және мөлдірліктің артуы сияқты синдромдар жатады. Өкпе 

суретінің өзгеруіне екі синдром әсер етеді – біріншісі, қан айналымы 

күшейіп, оның мөлшерінің артуынан болса, екіншісі – өкпе ұлпаларында 

патологиялық құбылыстың әсерінен болатын өкпе суретінің деформациясы 

мен оның көлеңкелерінің күшеюі. Өкпе түбірі зақымдалуының синдромына 

патологиялық үрдістің әсерінен олардың пішіні мен түбірінің 

деформациялық өзгерісі жатады. 

Патологиялық өзгерістердің пішініне қарай, қарайған дөңгелек дақтар 

(эхинококк), сақина тәрізді (абсцесстер, каверналар), сопақша (қалталанған 

плеврит), үшбұрышты (ателектаздар), сызықша және тәж тәрізді тарамды 

(өкпе бронхылары мен қантамырларының бойындағы)  болып бөлінеді. 

Рентгендік көріністегі қара дақтардың қарқындылығы әртүрлі болады. 

Ол өкпеден шыққан ауаға, зақымдалған жердің қалыңдығы мен құрамының 

(экссудат, дәнекер және фиброзды өсінділер) даму сипатына байланысты. 
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Мәселен, өкпедегі инфильтраттар өте нәзік, әзер көрінетін дақтарды береді. 

Ал крупозды және ателектазды пневмонияларда қою дақтар болып көрінеді. 

Олар экссудатты кеңейген плевритте, фиброзды  құбылыста өседі. 

Рентгенограммада өкпенің айқындалуы өзінің құрылысына қарай 

бірқалыпты (гомогенді) немесе бір қалыпсыз (гомогенсіз) болуы, ондағы 

морфологиялық өзгерістердің сипатымен байланысты. Крупозды пневмония 

кезінде (қызыл бауырланғанда) альвеолалар толығымен экссудаттарға 

толғанда немесе экссудатты плевритте өкпедегі көлеңке бірыңғайлы 

(біркелкі) болады. Крупозды пневмонияның ыдырау сатысында немесе 

пневмониялық бөліктерде қуыстар пайда болып, сол жерге жайлап ауа 

кіргендіктен көлеңкеленуі біркелкі болмайды. Қара дақтардың шеттерінің 

анық немесе анық емес болуы патологиялық құбылыстардың шектелу 

дәрежесіне қарай сипатталады. Осылайша өкпенің дәнекер ұлпалы 

кистасының қабығы анық қоршалған сақина тәрізді көлеңке береді. Ал 

инфильтратты құбылыстар анық емес бұлыңғыр болып көрініп, олардың 

шекарасы бірте-бірте өкпенің қалыпты жағдайдан өзгермеген көлеңкесімен 

бірігіп кетеді. Бұдан басқа патологиялық көлеңкелердің саны (дара немесе 

көп санды) мен орналасуы анықталады. 

Диффузды және шектелген жарықтануларды бір-бірінен айыру қажет. 

Біртіндеп жарықтанудың күшеюі – өкпедегі ауа мөлшерінің көбеюінен 

эмфиземалардың дамуын білдіреді. Бір жақты кеңейтілген жарықтану 

плевральді қуыста ауаның жиналуынан (жіті пневмотораксте), викарлы 

эмфиземаның (бронхының ауа жолы қақпақша тәрізді бекітілуінде) пайда 

болуына байланысты. Өкпедегі шектелген жарықтанулар сақина тәріздес 

көлеңкенің ішінде орналасқан, жолақтар абцессте, ауалы кистада кездеседі. 

Тыныс алып, дем шығарғанда өкпенің анықтығы, қабырға 

көлеңкелерінің сыйымдылығы, диафрагма көлеңкесінің сипаты мен қозғалыс 

кезіндегі өзгеруі өкпедегі ауа алмасуды көрсетеді. Осы белгілер арқылы 

тыныс алу жиілігінің, жүректің соғуы мен ірі қантамырларының қалыпты 

және патологиялық жағдайы анықталады. Малдың дене бітімі  қалыпты 

жағдайдан ауытқығанда, жөтелгенде, жиі тыныс алғанда, патологиялық 

көлеңкелерді байқауға болады. 

Осылайша, морфологиялық және функциональді белгілер, клиникалық 

мәліметтер, өкпенің клиникалық-рентгенологиялық көрінісін 

қорытындылайды. 

Бронхы аурулары 

Жануарлар арасында әртүрлі бронхы аурулары жиі кездеседі. Рентген 

сәулесімен зерттелетін аурулар, тікелей бронхы қабырғаларының өзгеруімен 

байланысты болып келеді. Бұларға жататындар: бронхоэктазия, 

бронхылардың тарылуы мен бітеліп қалуы, сондай-ақ созылмалы 

бронхиттер. 

Бронхография әдісі бронхыларды тексеру үшін қолданылады. Ауру 

жануарға алдымен бронхоскопия жасалынады. Содан кейін анестезия жасап, 

бронхылардың саңылауларына контрасты зат жіберіп (мысалы йодолипол), 

рентген сәулесімен зерттейді. Бронхограммада бронхы бұтақтарының ішкі 
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қабаттарына контрасты заттар жабысқандығын көрсетеді (2.10.1-сурет). Бұл 

әдіспен кеңейген бронхыларды (бронхоэктаз), абсцесстер мен өкпенің 

бронхымен қатынасып тұрған басқа қуыстары мен бронхылардың ішкі 

ісіктерінің әсерінен өзгергенін байқауға болады. Сонымен қатар басқа да 

бөгде заттар немесе тыртықтар, үлкейген лимфа түйіндерімен, орталық 

ісіктер әсерінен бронхылардың тарылғанын анықтауға да мүмкіндік береді. 

 

 

2.10.1-сурет. Бронхография 

әдісімен алынған 

рентгенограмма. Бронхы 

бұтақшалары контрасты 

затпен толтырылған.  

 

Бронхит – бронхының жіті қабынуы, рентгенологиялық тұрғыдан 

айқындалмайды.  Қалыпты жағдайдан ауытқуын аурудың созылмалы түрде 

өту кезінде ғана байқауға (2.10.2-сурет)  болады. 

 

 

2.10.2-сурет. Ит 

өкпесінің түбір 

суретінің күшеюі. 

Бронхылардың 

қабырғалары 

қалыңдап, қатайған. 

Созылмалы бронхит. 
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Бронхоэктазия – бронхылардың жергілікті кеңеюі, көбінесе 

созылмалы бронхит пен пневмонияда, ателектазда, абсцессте, өкпе 

гангренасында және т.с.с. ауруларда кездеседі. Бронхоэктазия бронхы 

қабырғалары мен оны қоршаған ұлпалардың дегенеративті өзгеруінен пайда 

болады. 

Мәселен, ойылымды бронхитте, перибронхитте, склеротикалық 

құбылыста өкпе ұлпаларында қисайған, созылған, деформацияланған т.с.с. 

бронхылар пайда болады. Үй жануарларында бронхоэктазия созылмалы, 

өзіне тән емес пневмония  тәрізді өтеді. Созылмалы қалыпты жағдайға тән 

емес пневмонияда өкпе - бронхы жүйесі қатты өзгереді, оларды клиникалық 

белгілеріне қарап ажырату мүмкін емес. Мұндай жағдайда рентгенологиялық 

диагностикаға, әсіресе бронхографияға үлкен мән береді. 

Бронхоэктазия – цилиндрлі, қапшық тәріздес және бөлектенген 

бронхоэктазиялық кеуек болып бөлінеді. Бронхоэктазияның рентген суреті 

олардың пішіні мен патологиялық ерекшелігіне сәйкес. Сұйыққа 

толтырылған бронхоэктазиялар рентгенограммада көлеңкелі сурет берсе, 

керісінше, бұл белгі жоқ жерлер жарық суреттер көрсетеді. Бұдан басқа 

рентген суретінің сипаты өкпенің жай-күйіне байланысты. Көп жағдайда 

созылмалы пневмонияның суретінде біріктіргіш (фиброзный) және дәнекер 

ұлпалардың, абсцесстердің, петрификаттардың, эмфизематоздардың т.б. 

көлеңкелері қабаттасып басып қалады. Мұның бәрі бронхоэктазияны рентген 

сәулесінің көмегімен диагностикалауды қиындатады, сондықтан көп 

жағдайда бронхография жасау мүмкін емес. 

Цилиндрлік бронхоэктазия – бронхылардың бірегейлі кеңеюі, ол 

рентгенограммада екі жиегі шектелген ашық параллельді жолақ болып 

немесе бірыңғай түзу көлеңкелерге ұқсас көрінеді. Қалыпты бронхы 

суретімен салыстырғанда, оның қуысы диаметрінің кеңейген көлеңкесімен, 

төменгі бронхылардың бойында жиі шоғырлануы, ұзартылған және кеңейген 

бронхыларының аз бұтақталған көлеңкесімен  өзгешеленеді. 

Қапшық тәрізді бронхоэктазия – бронхы біркелкі емес, екі бүйірі 

шығыңқы, яғни қапшық тәрізді. Қапшық тәрізді бронхоэктазия сұйықпен 

толтырылуына байланысты әртүрлі рентгендік сурет береді. Сұйықсыз 

бронхоэктазия дөңгелене топталған көптеген жолақтармен беріліп, олардың 

орталығы жарықтанып, үлкен ойыстар тәріздес немесе араның ұясы тәрізді 

сурет көрінеді. Ал сұйықпен толған бронхоэктазия ірі ошақты дақтарды 

береді. Олардың пневмониялық сипатын ажырату  үшін, малды жөтелгеннен 

соң, өкпесіне тағы да рентгендік зерттеу жүргізеді. Малдың өкпесінде 

жөтелден соң экссудативті қара дақтар ақшылданады, ал пневмонияда 

рентгендік сурет өзгеріссіз қалады. 

Ал бөлектенген бронхоэктазияда кеуек бронхымен тар тесік арқылы 

қосылып рентгенограммада өзгеше қуыс береді. Сұйықтан бос 

бронхоэктазикалық кеуек рентгенограммада сақина тәріздес ашық дақтарды, 

ал экссудатпен толтырылған түрі жиектері шекараланған қара дақтарды 

көрсетеді. 
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Үй жануарларының бронхысының тарылуы (бронхостеноз) немесе 

толып қалуы әртүрлі жағдайда туады. Көбінесе бронхылар сілекейлі 

тығынмен жабылып қалады. Ол тығын А-авитаминозды бронхитпен, 

бронхопневманиямен ауырғанда кілегей мен эпителийден құралады. 

Бронхының бекітілуі немесе тарылуы бөгде заттың инспирациясынан, 

ұйыған қан бөлшектерінің түсіп кетуінен, лимфа түйіндерінің ұлғайып 

бронхыны қыса бастағанынан, ісіктен, дәнекер ұлпалардың ұлғаюына 

байланысты. Бронхының бекітілуі өкпенің өзгеруіне әкеліп, оның түріне 

немесе тарылуына байланысты өкпеде бір-біріне қарама-қарсы аурулар 

туындауы мүмкін (ателектаз немесе эмфизема). Бронхының бекітілуінің үш 

түрі болады: 

Біріншісі – бронхының жартылай (немесе ызғырықты) бекітілуінде – 

тыныс алғанда бронхыда ауаның өтуіне кішкене болса да жол (2.10.3а-сурет) 

қалады. Анатомиялық өзгерістер тек ірі бронхылардың саңылаулары 

тарылғанда, басты немесе бөліктік  бронхылар бекітілініп, соның салдарынан 

төмен орналасқан өкпе бөлшектеріне ауаның жетіспеушілігінен дамиды.  

Рентгенограммада бұл зақымданған жерлер аз қарқынды бірыңғай қара 

дақтармен көрінеді және зақымданған жағындағы диафрагма көлеңкесі 

көкірек қуыс жағына жақын орналасады. Ұсақ малдарды тік тұрғызып 

өкпесін рентгеноскопия тәсілімен зерттегенде, мал тыныс алғанда орта 

тұстағы мүшелердің (жүрек, кеңірдек) бітелген бронхы жаққа ығысуын да 

байқауға болады. Мұндай симптомды, өзгермеген бронхы арқылы ауа ағымы 

үлкен күшпен өткендіктен, көкірек қуысындағы мүшелердің зақымданған 

жағына қатты ығысуына әкеліп соғады деп түсіндіруге болады. 

Екіншісі – бронхының қақпақша  бекітілуінде – өкпеге ауа бронхымен 

тек мал тыныс алғанда ғана өтеді (2.10.3ә-сурет). Қақпақша сияқты болып 

келеді. Бұндай қақпақшаның бекітілуі өкпенің төменгі бөліктеріне ауаның 

толып қалуына әкеліп, эмфизематозға шалдықтырады. Эмфизематоздың 

пішіні бекітіліп қалған бронхы саңылауына байланысты. Бронхы саңылауы 

неғұрлым үлкен болған сайын эмфизематоздың да ұлғайғанын байқаймыз. 

Кейбір жағдайда қақпақшалы бекітіліп қалу – ауалы қуыстың пайда болуына 

әкеледі. Өкпедегі эмфизематоздық жерлер рентгенограммада ашықтау 

болады. 

Мал дем шығарғанда, өкпенің сау бөліктері, өкпенің эмфизематозды 

бөлігіне қарағанда, ауа аз болғандықтан күңгірттеу түсті болады. Өкпенің 

ауаға толып қалуын рентгенологиялық жағынан қабырға аралықтарының 

және өкпе эмфизематоз шекарасының ұлғаюларынан, диафрагманың құрсақ 

қуысына  жақын орналасуынан, түбірлі суреттің күшеюінен байқауға болады. 

 
 а            ә               б 
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2.10.3-сурет. Бронхылардың ауа өткізуінің бұзылуының түрлері.  

 

Үшіншісі – бронхының толық бекітілуінде – ауа бронхы арқылы 

өкпенің кейбір бөлшектеріне біржола өтпейді (2.10.3б-сурет). Өкпе 

бөлшектерінде қалған бөлектенген ауа тартылып, альвеолаларда ауа 

болмауынан ателектаз дамиды, яғни ауасыз өкпе (апневматоз) пайда болады. 

Ателектазды өкпеде ауаның тартылуынан альвеолағы қысым төмендейді. Бұл 

өкпенің ателектаз жағына көкірек қуысындағы жылжымалы мүшелердің 

ығысуына әкеліп соғады. Сондай-ақ, ол қан айналымының баяулауына, 

капиллярлардың ұлғаюына, олардың қабырғаларының өткізгіштігі  артып, 

ателектазды ісік пайда болып, оның күшейе түсуіне әкеліп соғады. Ұсақ және 

ірі малдарда өкпе ателектазы асқынғанда көбінесе ателектикалық, іріңдеген 

және т.б. созылмалы бронхопневмонияға айналады. 

Өкпе ателектазы рентгенограммада бірыңғай және өте қоюланған 

қараңғы дақтарды көрсетеді. Қара дақтардың үлкендігі мен қоюлығы 

ателектактикалық бөлік өлшеміне тікелей байланысты. Олар түгел өкпені 

қамтып – жаппай ателектаз, өкпенің кейбір бөлігінде – бөлектенген 

ателектаздар, сегменттелген ателектаз және бөлшекті ателектаз болып 

бөлінеді. Бөлшекті ателектазды рентгенологиялық тұрғыда майда ошақты 

пневмониядан ажырату қиын. Өйткені, оларда да бөлшекті ателектаз дақтары 

сияқты майда, жұмсақ және жиектерінің шеттері анық емес қара дақтар 

болып көрінеді. Ателектаздан пайда болған кең көлемді зақымданған 

рентгендік көлеңкелердің тұсында қабырға аралықтарының қысылуы, 

диафрагма көлеңкесінің көкірек жаққа жақындауы, тыныс алғанда орта 

тұстағы мүшелердің ателектаз жаққа дүмпу тәрізді жылжуынан ғана 

пневмониядан ажыратады. 

Перибронхиттер – ірі және ұсақ ауыл шаруашылық малдарының 

ауруы. Бронхының деформациясынан олардың өтімділігінің бұзылуы 

туындап, ателектатикалық және эмфизематозды аумақтардың дамуына, ал 

кейде созылмалы альвеолярлы өкпе эмфиземасының дамуына әкеліп соғады. 

Морфологиялық (рентгенограммада) және функциональді (мониторда) 

өзгерістерді, деформацияланып ұзартылған бронхының көлеңкелері (бронхы 

көлеңкесі кейде диафрагмаға дейін жетеді), майда ошақты ателектатикалық 

көлеңкелер мен жарықтанулар, өкпе көлеңкесінің тазалығы, осыдан бронхы 

суретінің айқындылығын байқауға болады. Диафрагманың үстіңгі бөлігінің 

көлеңкелері құрсақ қуысына қарай жылжыған. Оның қозғалысы әлсіз толқын 

тәрізді немесе дүмпу сияқты болып келеді. Бұл ауа ағымының зақымдалған 

өкпе мен бронхыдан еркін өте алмауынан туындайды (2.10.4-сурет). 
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2.10.4-сурет. Ит 

өкпесінің 

рентгенограммасы. 

Бронхы 

көлеңкелері 

деформацияланып, 

диафрагмаға дейін 

жеткен. 

Перибронхит. 

 

 

Плевра  аурулары 

Плеврит – плевраның қабынуы, көкірек қуысының ішкі бетін астарлап 

тұратын сірлі қабықтың қабынуы, үй жануарларында көп кездеседі. 

Плевриттер пайда болуы жағынан екінші кезеңдегі, өкпенің әртүрлі 

зақымдануынан туындайтын ауру. Жылқыларда кездесетін плевриттер 

көбінесе крупозды пневмониямен байланысты, плевропневмония, сирек 

бронхопневмония түрінде өтеді. 

Ірі қара малда плеврит – өкпенің өзіне тән емес ауруымен, сондай-ақ 

туберкулезді қабынуымен байланысты болуы мүмкін (сиырда, ешкіде). 

Шошқаларда туберкулезден пайда болған плеврит сирек кездеседі. Ал 

иттерде керісінше, плеврит әрқашан өкпе туберкулезімен бірге жүреді. 

Патологиялық құбылыстың сипатына қарай плеврит: ылғалды 

(экссудативті) және құрғақ болып екіге бөлінеді. 

Патологиялық анатомиялық тұрғыда, плевраның қабынуы 

гиперемиямен, ұлпаның домбығуымен байқалады. Ылғалды плеврит – сірлі, 

қанталаған, іріңді және шірікті экссудатпен сипатталады. Экссудаттың аралас 

түрлері де кездеседі. Үй жануарларында экссудативті плевриттер шырышты-

фибринозды және іріңді-фибринозды асқынған экссудативті болып кездеседі. 

Құрғақ плевритте фибринозды біріктіргіш ұлпалардың бірігіп қатаюымен, ал 

ірі қара малдардың туберкулезбен зақымдануында плевраның жуандап, 

түйіндердің пайда болуымен сипатталады. 

Рентгенологиялық зерттеулермен плевритке диагноз қоюға, оның 

сипатын (құрғақ немесе ылғалды) анықтауға болады. Сонымен қатар ауру 

малды қайталап екінші рет рентгенограммаға түсіріп немесе экран арқылы 

тексергенде, аурудың әрі қарайғы даму құбылыстарын, экссудаттардың 

тартылуын бақылайды. 
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Экссудативті плевриттер, сұйықтардың рентген сәулесін өзінің 

бойына жақсы сіңіретін болғандықтан рентгенограммада анық көлеңкелер 

береді. Рентгенограммада бүкіл өкпе көлеңкесінің екіге, төменгі және 

жоғарғы болып бөлінуімен сипатталады. Жоғарғы жақ бөлігінде омыртқа мен 

қабырғалардың анық көлеңкелері көрінеді, сонымен қатар бронхы түбірлері 

мен өкпе көлеңкелерінің  қоюланғаны байқалады. Көкірек қуысының төменгі 

жағы жайылған, қарқынды және гомогенді қара дақтарымен берілген, 

жоғарғы шекарасы горизонтальді және жиектерінің шеттерінің (2.10.5- сурет) 

айқындылығымен байқалады. Осындай плеврадан бөлінген экссудаттың 

рентгенограммадағы қою дақтарының көлеңкесінен, (пневмонияда болатын 

өзгерістермен салыстырғанда) қабырға көлеңкесі де ажыратылмайды. 

Асқынған экссудативті плевритте тіпті жүрек бейнесі де байқалмайды. 

Экссудаттың мөлшері аз болған жағдайда, ол рентгенограммада 

анықталмайды, не қарқындылығы төмен, көлемі жағынан кішірек дақтар 

береді. Олар көбінесе кардиа-диафрагмалық үшбұрыштың төменгі бөлігінде 

орналасады. 

Өкпені рентгеноскопия тәсілімен зерттегенде, малдың тыныс алу 

сатысына байланысты, горизонтальді деңгейлі көлеңкелердің аздаған 

қозғалысы байқалады. Ал мал денесінің өзін қимылдатсақ, экссудат 

көлеңкесінің де өзгеруі байқалады. 

 
2.10.5-сурет. Өкпе жазығының горизонтальді жиекпен екіге бөлінгені 

байқалады. Экссудативті плеврит.  

 

Сұйық экссудаттардың плевралық қуыстың төменгі бөлігінде ғана бола 

бермейтіні тәжірибелік зерттеулермен дәлелденген. Ол көкірек қуысының 

орта тұсында, жоғарғырақ немесе төменірек жиналуы да мүмкін. Бұл 

жерлерде, жиналған сұйықтықтардың қысымынан өкпе ұлпасының тез 

жиырылуы байқалады. Мұндай өзгерістер асқынған экссудатты плевритте 

және спонтанды пневматоракста кездеседі. 

Қалталанған экссудативті плеврит морфологиялық тұрғыда плевра 

қалталарының бір-бірімен жабысып, бөлектенген плевра қуыстарының пайда 

болуымен және  онда сұйық экссудаттың жиналуымен сипатталады. 

Рентгенологиялық тұрғыда қабырға тұсындағы қалталы плевриттер 

қарқынды гомогенді (2.10.6-сурет) дақтарды көрсетеді. Олардың жоғарғы 

жағының өкпе тұсында  дұрыс емес дөңгелектенген және айқын жиегінің бар 

екені байқалады. Рентгенограммадағы көлеңкелерде дақтардың 

горизонтальді деңгейін байқауға болады. Дақтың көлемі мен пішіні әртүрлі, 
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орналасулары тұрақты болып отырады, мал денесін қимылдатса да олар өз 

орнынан жылжымайды. 

2.10.6-сурет. Өкпенің орта 

тұсында айқын жиекті, гомогенді 

қарқынды дақ байқалады. 

Қалталанған экссудативті 

плеврит.   

 

 
 

Бөлікаралық экссудативті плеврит – экссудаттың қалталанған 

бөлікаралық плевриттің саңылауында жиналуы. Рентгенологиялық суретте 

ол екі жағы шығыңқы, линза тәрізді көлеңке береді. Оның шеті үшкір және 

бөлікаралық саңылауда орналасқан. Көбінесе ірі малдарда, әсіресе жылқыда 

жиі кездеседі. 

Құрғақ плевриттер рентгенограммада көрінбеуі де мүмкін. 

Плевраның жуандап (біріктіргіш дәнекер ұлпалардың жабысқан жерінен) 

тығыз қабаттың пайда болуынан, рентгеноскопия тәсілімен зерттегенде 

мынадай функционалды симптомдар көрінеді: диафрагма көлеңкесінің 

қозғалуының шектелуі, оның жиектерінің көлеңкесінің көкірек қуысына 

жақын орналасуы, кеуденің зақымданған жағындағы қабырғалардың 

көлеңкелерінің аз қимылдауы. Рентгенографияда жасағанда біріктіргіш, 

дәнекер ұлпалардың жабысып қалыңдауынан, сызықты, жолақты  қарқынды 

көлеңкелерді көрсетеді, сондай-ақ қабырға араларының тарылуы, 

көкірекаралық мүшелердің  ауру жаққа жылжуы және өкпе аумағының әлсіз 

ақшылданғаны байқалады. 

Ылғалды және құрғақ плевриттің толық таралып кетуі өте сирек 

кездеседі. Көбінесе плевраның жабысып қабынуы көптеген дәнекер 

ұлпалардың бір-біріне дәнекерлеуінен адгезивті плевриттің пайда болуына 

әкеледі. 

Пневмония – өкпенің қабынуы, тыныс алу жүйесіндегі ең жиі 

кездесетін аурудың бірі. Өкпе қабынуын: ұйымалы, катаральді, ұйымалы-

катаральді, катаральді-іріңді, іріңді, дақтанған іріңді, іріңді-некрозды, 

фибринді, қатайған деп бірнеше түрлерге бөледі. 

Крупозды пневмония – өкпенің жіті өтетін экссудативті қабынуы, ол 

өкпенің түгел немесе бірнеше бөлігін қамтитын, сондай-ақ өте жоғары 

тұрақты температурамен, бронхылар мен альвеолаларға фибринозды 

экссудаттың көптеп жиналуымен сипатталады. Осы ерекшеліктеріне қарай 

оны өкпенің фибринозды және лобарлы пневмониясы (2.10.7-сурет) деп те 

атайды. Г.В.Домрачевтің ұйғарымы бойынша, крупозды пневмония – 

қоңдылығы жақсы, аллергиялық реакция тез байқалатын мықты малдарда 

болады, көбінесе жылқыларда байқалады. Крупозды пневмония – 

патологиялық құбылыстың сатылы дамуымен сипатталады. 
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2.10.7-сурет. Жылқының крупозды пневмониясы (бірінші сатысы), өкпеде 

ауқымды, қарқынды көлеңкелер байқалады.  

 

Ауру дамуының бірінші сатысында – гиперемия сатысында, өкпенің 

зақымданған бөлшегіне немесе үлесіне қан жиналады және олардың көлемі 

ұлғайған болып келеді. Рентгенологиялық тұрғыдан күшейтілген өкпе 

суретін (капиллярлардың кеңеюі салдарынан), бірыңғай емес, өзара тез 

бірігіп, әлсіз байқалатын ірі ошақты көленкелер байқалады. Бұл көлеңкелер 

кардиа-диафрагмалды үшбұрышта орналасады. 

Аурудың екінші, үшінші даму сатыларында – өкпе қызыл, қоңыр түсті 

болып бауырланады, ал альвеолалар фибринозды ақуызға бай экссудатпен 

толады. Зақымданған өкпе ауасызданып, тығыздалып, көлемі жағынан 

ұлғаяды. Рентгенологиялық зерттеулердің бұл сатысында көлеңкелер 

ауқымды, қарқынды және біртекті, ал зақымданған жерлердің біртексіз 

бауырлануынан көлеңкелер әртүрлі болады. Өкпенің көлеңкеленген үлесінде 

қабырға көлеңкелері және бронхының жарық жолақтары байқалуы да мүмкін 

(2.10.8-сурет). 

 
2.10.8-сурет. Жылқы өкпесінің орта тұсында тығыздалған бөлік байқалады, 

крупозды пневмонияның үшінші сатысы (позитивті рентгенограмма).  

 

Аурудың төртінші сатысында – энзимдер мен ферменттердің әсерінен 

фибринозды экссудаттардың азаюы және  сорылуы (жойылуы) байқалады, 

крупозды пневмонияның рентгенограммадағы көлеңкелері айқындала түседі. 

Зақымданған бөліктердің көлемі кішірейеді, тығыздығы азаяды. Рентген 

суреті де осыған сәйкес болады. Зақымданған жерлердің көлемі мен 

тығыздығы азайып, ауаға толған өкпе бөлігінің көлеңкелері көрінеді. 

Рентгенограммадағы көріністер сорылу құбылысына, ауаның альвеолаға 

толуына, өкпенің өзгеруіне байланысты болады. Зақымдалған өкпе бөлігінің 

біртекті көлеңкелері әртүрлі көлеңкелерге ауысып, оның қарқындылығы 

төмендейді де, жарықтанған бөлігі көрінеді. Өкпенің жазыла бастаған 

кезеңіндегі рентгенограммасындағы ірі ала дақтардың аурудың соңғы 

сатыларында, майда ала дақтарға біртіндеп ауысқаны байқалады. 

Рентгенологиялық зерттеулерді ары қарай жалғастырсақ, өкпенің қалыпты 

суретінің қалыптасқаны көрінеді. Рентгеноскопия тәсілімен зерттеудің 
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диагностикалық мәні мынадай функциональді белгілерге байланысты: ауа 

алмасуының бұзылуы, альвеоласы зақымдалған өкпеге ауаның қиындықпен 

өтуі немесе ауаның мүлдем өтпей қалуы. Осыған байланысты диафрагма 

көлеңкесінің сипаты мен қозғалуына көңіл бөледі. 

Крупозды пневмонияда рентгенологиялық зерттеулерді тек диагноз 

қою үшін ғана емес, сондай-ақ аурудың динамикасын, қолданылған емнің 

әсерін және оның асқынған түрлерін: плевритті, абсцессті, карнификатты т.б. 

аурулардың асқынуының алдын-алу үшін жасалады. 

Ошақты пневмония – өкпенің жекелеген бөліктерінің қабынуы 

(лобулярлы пневмония). Пневмонияның бұл түрлері бронхитпен, сондай-ақ 

өкпе ұлпаларының инфильтрациялануымен, катаральды қабынуымен бірге 

(2.10.9-сурет) жүреді. Сондықтан бұл ауруды – катаральді бронхопневмония 

деп те атайды. 

 

 

2.10.9-сурет. Ит өкпесінің 

ошақты пневмониясы. 

Өкпенің түбір суреті 

күшейген, алдыңғы 

аумағында қоюланған 

көлеңкелер байқалады.  

 

 

Лобулярды пневмония тобына кіретіндер: катаральді, аспирациялы, 

ателектикалы, гипостатикалы және метастатикалы бронхопневмониялар. Бұл 

пневмониялардың өкпенің бір үлесін түгел қамтуы (2.10.10-сурет) мүмкін, 

ондай жағдайда оларды біріккен немесе псевдолобарлы пневмония деп 

атайды. 

Бронхопневмониямен малдың барлық түрлері ауырады, бірақ ірі қара 

малдар мен шошқаларда жиі кездеседі. Бұл – қоңдылығы нашар және жас  

малдарға тән ауру, өйткені олардың ағзаларында  қорғаныс функциясы әлі 

жетік дамымаған. Бронхопневмонияның жіті және асқынған түрінде жаңа 

туылған төлдердің азықтануы, күтімі нашар болса, бұл ауру одан әрі 

асқынып рецидив беруі мүмкін. Мұндай жағдайда, рентгендік зерттеулер 

көрсеткендей өкпеде, плеврада, бронхыда айығуы екіталай өзгерістер болып, 
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ол іріңдеген пневмонияға ұласып, экссудативті құрғақ плевритке де айналуы 

ықтимал. 

 

 

2.10.10-сурет. Иттің өкпе 

жазығының түбірі мен 

ортаңғы тұсында аумақты 

қоюланған дақтар  

байқалады.  

 

 

Крупозды пневмонияға қарағанда, бронхопневмония  

рентгенограммада  өкпенің тығыздалған үлесіне сәйкес келетін майда 

ошақты көп дақтармен сипатталады. Бұл дақтар әртүрлі көлемді, пішінді, 

қарқынды (2.10.11-сурет) болып келеді. Аурудың бастапқы сатысында бұл 

жұмсақ көлеңкелер рентгендік зерттеулерде көрінбейді. Олар патологиялық 

құбылыс ұлғайған сайын жақсы байқалады, өйткені бронхопневмониялық 

ошақтар бір-біріне ұласып, көлемі ұлғайып, айқындалған дақтарды көрсетеді. 

Шектелген көлеңкелердің жиектері біртексіз және біртіндеп өкпенің 

көлеңкесімен бірігіп кеткен. Мұндай дақтар көбінесе ірі бронхы 

бұтақтарының тұсына, одан да төмен аумаққа жайылған. Түбір суреті 

күшейген. 

Ұсақ малдарда, бронхопневмония псевдолобарлы сияқты болып өтеді, 

ең алдымен өкпенің жоғарғы бөлігінің шеті, содан соң жүрек тұсы, содан 

кейін диафрагманың вентральді ұшы зақымдалады. 

 

 

2.10.11-сурет. Өкпенің бүкіл 

жазығындағы әр түрлі көлемді,  

пішінді, қарқынды көптеген дақтар. 

Бронхопневмония. 

 

 



 161 

Қозыларда ауру жіті түрде өтуіне байланысты өкпе фонының 

рентгенологиялық тұрғыда анық көрінбеуі байқалады, ол өкпенің жоғарғы 

аймақтарының бөліктерінде айқындала түседі. Бұдан рентгенограммада өкпе 

көлеңкесінің айқындылығының азайғаны байқалады және жүректің алдыңғы 

шекарасының айқын еместігі көрінеді.   

Жітілеу  бронхопневмония кезінде майда ошақты дақтар пайда болады, 

ал асқынып созылмалы түрге өткен кезде бұл майда ошақтар бір-бірімен 

бірігіп, жүрек-көкірек және жүрек-диафрагмальді үшбұрыштарында үлкен 

гомогенді дақтарды береді. Мұндай пневмониялық суретте жүректің 

көлеңкесі көрінбей қалуы да мүмкін. Рентгенограммада тек жүректің нұсқасы 

ғана көрінеді, ал алдыңғы және артқы шекарасы көрінбейді. Бронхылардың 

түбір суреті күшейген және ұзарған. Диафрагманың төменгі бөлігінің 

көлеңкесі көкірек  жаққа жақындаған, толқын тәрізді  қозғалыста болады. 

Бронхопневмонияның асқынған түрінде карнификатты, индурациялы, 

фиброзды, ателектикалы және эмфизематозды өкпе бөліктерінің 

мәрмәрлығын көрсететін көлеңкелерді, сондай-ақ өкпе, бронхы және 

плеврада кездесетін абсцесстер, плевраның жабысуы және басқа өзгерістерді 

айқындайтын көлеңкелер пайда болады. 

Ал торайларда аурудың жіті өткен кезінде түбір суреттің анық еместігі 

байқалады, өкпе жазығының айғызданып, жоғарғы жағы мен жүрек бөлігін 

кейде майда ошақты дақтар басып, оның алдыңғы шекарасы айқындалмайды. 

Созылмалы бронхопневмонияда, аурумен ұзақ мерзім бойына 

зақымданғанда, өкпенің алдыңғы-төмен бөлігінде диффузды көлеңкелердің 

тұсынан жүрек нұсқасының көрінбей қалуы байқалады. Қабырға көлеңкелері 

мен өкпе түбірі әлсіз көрінеді. Диафрагмалық үлестің жоғарғы каудальді 

тұсындағы өкпе фонының мөлдірлігі викарьлі эмфиземаның әсерінен болады. 

Бұзауларда сірлі – катаральді бронхопневмония өкпенің жоғарғы 

бөлігіндегі және жүрек үлесіндегі ошақты көлеңкелермен сипатталады, ал 

катаральді-абсцессті – өкпенің бүкіл бір бөлігін қамтиды да, қуыстың  

көлеңкелі суретін береді. Ал созылмалы іріңді-некроздалған пневмония – 

өкпенің төменгі бөлігін қамтитын диффузды көлеңкелермен бірге 

домбығулар мен секвестрлердің болуымен сипатталады. 

Иттердің катаральді бронхопневмониясында  өкпе фонының төменгі 

жағында көптеген көлемі жағынан үлкен емес, жұмсақ, шектелмеген 

көлеңкелер орналасады. Олар ашық фонда жақсы көрінеді, ал бір-біріне 

қосылып кетсе бір текті, жайылмалы көлеңке береді. 

Ателектазды пневмония – өкпенің кейбір аймақтарында ауадан босап 

солуының нәтижесінен пайда болатын қабыну. Ол көбінесе әлсіреген, 

арықтаған және толық өсіп  жетілмеген малдарда, әсіресе қозылар арасында 

жиі кездеседі. Бронхыда ателектаздың пайда болып дамуымен, өзгеруімен 

және өкпенің қабынуымен сипатталады. Рентгенограммада бронхы түбір 

суретінің кейде қатайғанын, ұзарғанын, сондай-ақ түрлі пішінді, 

қарқындылығы әр түрлі ателектазды үш бұрышты көлеңкелерді көрсетеді. 

Үш бұрышты көлеңкенің ұшы әрқашан бас бронхыға, ал негізгі бөлігі 
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диафрагмаға бағытталған. Ұсақ үлесті ателектаздарды рентгенологиялық 

тұрғыда майда ошақты пневмониядан айыру қиын. 

Метастазды пневмония – өкпеге бактерия қоздырғыштары ағзаның  

басқа мүшелері мен ұлпаларынан таралу салдарынан оның бөлшектеніп 

қабынуы. Көбінесе қойлар мен жылқылар ауырады. Бұл өкпедегі түрлі іріңді 

құбылыстардың асқынуынан пайда болады. Рентгенограммадағы өзгерістер 

ошақты көлеңкелі бронхопневмонияға тән, өкпенің екі жақ бөлігінде де 

кездеседі. 

Гипостазды пневмония - өкпеде қан іркілісінен (гипостаз) пайда 

болатын өкпенің қабынуы. Бұл ауру, көбінесе ірі қара мал мен жылқылар 

арасында кездеседі. Гипостазды пневмония – пневманияның псевдолобарлы, 

біріккен түрі. Сондықтан, рентгенограммадағы өзгерістер дәл крупозды 

пневмониядағыдай, яғни ұлғайған үлесті қара дақтар. Крупозды пневмонияға 

қарағанда, гипостазды пневмониядағы қара дақтардың көлеңкелері сатылы 

патологиялық-анатомиялық өзгерістер бермейді. Гипостазды пневмониялық 

құбылыстың басында майда ошақты көлеңкелер әрі қарай үлкейіп, бір-біріне 

қосылып үлкен үлесті дақтарды (2.10.12-сурет) береді. Сондықтан, мұндай 

пневмониялар өкпе бөлшектеріне жайылуына байланысты псевдолобарлы 

немесе жалғанүлесті деп те аталады.  

 

 

2.10.12-сурет. Өкпе 

жазығында ұлғайған 

үлесті дақтар,  жүректің 

көлеңкесі байқалмайды. 

Гипостазды пневмония.   

 

 

Созылмалы тән емес пневмония – қозыларда көп кездесетін 

созылмалы қабынған құбылыс. Бұл ауру ауырланған ағымда өтеді және 

пневмонияның қайталанып рецидив беріп тұруымен сипатталады. Ауру, 

өкпе-жүрек синдромының әлсіздігінен шығады, ал оның деңгейі зақымдалған 

өкпе ауру ағымының ауырлығы мен сипатына қарай болады. Созылмалы тән 

емес пневмония көбінесе басқа өкпе ауруларының нәтижесінен туындайды. 

Ол аурулар: гипопневматоздар, туа және жүре пайда болған ателектаздар, 

ателектатикалық, катаральді және іріңді бронхопневмония. 

Созылмалы тән емес пневмонияның морфологиялық өзгерістері 

біріктіргіш ұлпаның тыртықты өсіндісінен және өкпе-бронхы жүйесіндегі 

склеротикалық және деструктивті өзгерістерінен тұрады. Бронхыдағы 

өзгерістер бронхиттің, перибронхиттің әсерінен олардың қисаюынан және 

соның салдарынан бронхостеноз, бронхоэктазияның дамуынан болады. Өкпе 
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ұлпасының тығыздалып, онда карнификаттың, индурацияның, фиброздың, 

ателектатикалық және эмфизематозды бөліктердің, абсцесстің дамуы 

байқалады. Плевраның жуандап, фиброзды өсінділердің туындауы 

байқалады.  

Созылмалы тән емес пневмонияның рентгенограммадағы көрінісі өте 

күрделі және әртүрлі. Ол өкпедегі патологиялық анатомиялық өзгерістердің 

өзіне тән ерекшеліктерін көрсетеді. Экранда немесе рентгенограммада ең 

алдымен өкпенің жоғарғы ұшында, жүрек тұсында және төменгі 

диафрагмалық бөлігінде өкпе тығыздығы байқалады. Көбінесе өкпенің осы 

аймақтары қабынуға бейім келеді. Сондай-ақ бұл тұста ателектаздың, 

ошақты эмфиземаның, бронхоэктазияның, абсцесстің көлеңкесін және 

бронхылы суреттің күшеюі мен деформациялануы сияқты өзгерістер де 

көрінеді. 

Созылмалы пневмонияның асқынған сатысында, рентгенограммада 

бронхының ұзарған, толықталған және майысқан бейнесінің арасынан 

пневмониялық дақтарды көреміз. Кейде жекелеген ошақтардың бірігіп, бүкіл 

бір өкпенің бөлігін қамтуына байланысты ол крупозды пневмонияға да 

ұқсайды. 

Өкпе туберкулезі 

Туберкулезді уақытылы және алдын-ала диагностикалау үшін, ең 

алдымен аллергиялық зерттеулерді (туберкулин енгізу) кеңінен пайдалану 

керек, бұдан соң серологиялық және биологиялық диагностика әдістерін 

қолданады. Клиникалық тұрғыдан диагностикалау – ең соңғы сатысы, бұл 

уақытқа дейін малдарда туберкулездің симптомдары пайда болады. 

Өкпе туберкулезімен барлық жануарлар ауырады. Мұнда 

рентгендиагностиканың мәні зор. Бұл тәсіл аллергиялық диагностикаға 

қосымша диагноз қою үшін ғана емес, сонымен бірге өкпенің зақымдануына 

қарай ауру малды әрі қарай бағу тиімді ме деген сұраққа да жауап береді. 

Өкпе туберкулезіндегі патологиялық анатомиялық өзгерістер өкпенің 

алғашқы инфильтратты және бронхиальді лимфа түйіндерінің 

қабынуларынан құралады. Ауру асқынбаған жағдайда, қабынған инфильтрат 

өкпеде ошақты  бұтақталудың пайда болуымен тартылып кетеді. Ал аурудың 

асқынған ағымында, өкпенің инфильтраттанған жерлері былжырап, ошақты 

некроз бен қуыс пайда болып, одан әрі ірімшік-казеозды тектес заттың пайда 

болуына әкеледі. Ірімшікті ошақтардың жан-жағының іруімен қатар, өкпеде 

цирроздың дамуы және оның мыжырайып, тығыздалуы байқалады. 

Гематогенді туберкулезде, яғни қоздырғыш өкпеге кіші қан айналымы 

арқылы өтетін болса, онда оларда миллиарлы түйінді құбылыс жүреді, өкпе 

майда ақшыл–сары тығыз түйіндермен бітеледі. 

Патологиялық анатомиялық өзгерістердің сипатына қарай клиникалық 

суреттеуде, туберкулездің бірнеше жекелеген түрлерін айырады, олардың 

әрқайсысы рентгенограммада өзіне тән көлеңкелер береді. 

Рентгенологиялық зерттеулермен ірі қара малдардың төлдерінде 

туберкулездің безді формасы болса, ересектерінде инфильтратты түрі, үлесті 
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және ошақты (ірімшікті) туберкулез, сондай-ақ созылмалы фиброзды-

кавернозды туберкулез формасы байқалады. 

Ешкілерде безді қалыптасқан ошақты казеозды-кавернозды және 

миллиарлы туберкулез жиі кездеседі. Иттерде безді формасы, миллиарлы 

туберкулез, ірімшікті туберкулездің үлесті және ошақты формалары, сондай-

ақ созылмалы циррозды формасы да кездеседі. 

Туберкулездің безді түрлері рентгенограммада өкпе түбірінің күшеюі 

мен кеңеюімен (2.10.13-сурет) сипатталады және лимфа түйіндерінің 

қарқынды көлеңкелерімен көрінеді. 

Бронхиалды және орта тұстағы түйіндердің казеозды зақымдануында 

көлеңкелерінің бірыңғайлығы жоғалады, ашықтанған жерлер пайда болады. 

Керісінше, онда біріктіргіш ұлпалардың дамуында, әк тұздарының 

бөлінуінен лимфа түйіні кішірейеді, онда пертификат көлеңкесі байқалады. 

Өкпе түбірінің көлеңкелері деформацияланып, көбінесе төмен тартылады. 

Туберкулездің инфильтративті түрі – жіті пневмониялық құбылыс, 

жаңа немесе ескі туберкулез ошағында, тыртықта, өкпе индурациясының 

айналасында дамып пайда болады. Мұндай инфильтраттар көбінесе 

жағымсыз ауру ағымын береді, бұлар өкпе ұлпасының жылдам іруіне, жаңа 

пневмониялық жерлер мен жолақтардың құрылуына жол береді. Оларды дер 

кезінде білу үшін рентгенологиялық диагностикаға көп көңіл бөледі. 

 

 

2.10.13-сурет. 

Өкпенің түбір 

суретінің күшейгені,  

деформацияланғаны, 

бронхылардың 

кеңеюі байқалады. 

 

 

Рентгенограммада инфильтраттар пішінсіз, кейде дөңгеленген 

көлеңкені көрсетеді. Бұл көлеңкелер болар-болмас қарқынды, шет 

жақтарының шекарасы айқын емес болып келеді. Егер инфильтрат ескі 

туберкулезді тыртықтардың орнында пайда болса, онда оның көлеңкелері 

өкпедегі индуративті, тыртықты өзгерістердің аумағында көрінеді. 

Жануарларда инфильтрат көлеңкесі түбірлі аймақта, көбінесе өкпенің 

жоғарғы шетінде және өкпенің диафрагмалық үлесінде орналасады. 
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Гематогенді немесе бронхогенді туберкулездің миллиарлы түрі жіті 

және асқынған күйде, күшті демікпемен, әлсіздікпен, дене қызуының 

көтерілумен өтеді. 

Рентгендік зерттеулерде екі өкпенің де айқындылығы төмендеп, майда 

біртегіс ұсақ, сепкілденген көлеңкелердің шашылғаны көрінеді. 

Туберкулездің бұл түріне рентгенологиялық тәсілмен диагноз қою тек 

майда, қысқа жүнді малдарда ғана мүмкін, онда да жақсы, сапалы 

рентгенограммада көрінеді. Рентгеноскопия тәсілінде экраннан майда және 

нәзік көлеңкелі миллиарлы туберкулезді көруі мүмкін емес. 

Ошақты өкпе туберкулезі – жануарларда жиі кездеседі, ол ірі 

ірімшікті-казеоздың пайда болуымен, өкпенің фиброзды өзгерісімен, 

бронхопульмоналды түйіндердің, кейде плевраның да зақымдалуымен 

байқалады (2.10.14-сурет). 

 

 

2.10.14-сурет. 

Рентгенограммада ошақты  

көлеңкелерінің жиектері 

айқын байқалмайды.  

 

Рентгенограммада ошақты туберкулездің көлеңкелерінің жиектері 

айқын байқалмайды. Ірі қара малдарда көлеңкелер дөңгелек немесе ұзынша 

дөңгелек пішінді болады, әртүрлі көлемде, бірақ 3-5 см-ден кем емес; кейде 

өкпенің түгел бір бөлігін қамтиды және өкпенің жоғарғы бөлімінде (ірі 

малдарда өкпенің бұл шеті көрінбейді, олар қарқынды анконеус, бұлшық 

еттерімен қабаттасып жатыр) жүрек тұсында және өкпенің диафрагмалық 

бөлігінде орналасады. Мұнымен бірге күшейген және ұзарған түбір мен 

бронхиалды суреттердің көлеңкесі шығады, үлкейген бронхопульмональді 

түйіндердің бейнесі де көрінеді. Ошақтың көптігінен өкпеде мәрмәрлы 

аймақтың пайда болуы да мүмкін. Ал өкпе мен плевраның фиброзды 

өзгерісінде тәж тәрізді, сызықты көлеңкелер мен басқа да біріктіргіш 

ұлпаның құрылуын сипаттайтын морфологиялық және функционалды 

симптомдар кездеседі. Ал плевраның меруерт тәрізді (жемчужное) 

зақымдануынан оның қалыңдауы рентгенограммада өкпе айқындығын 

төмендетеді. 

Созылмалы фиброзды-кавернозды туберкулез аурудың соңғы 

сатысы ретінде, өкпе мен плеврадағы әртүрлі анатомиялық және 

функционалды өзгерістерімен сипатталады. Оларда фиброзды құбылыстар, 

ірімшікті–казеозды инфильтраттардың ыдырауынан және каверналы 
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қуыстың пайда болуы, метастатикалық инфильтраттың, ателектаздың, 

эмфизематозды бөліктердің, бронхоэктазия, ошақты бұтақталу, тыртықты-

біріктіргіш плевральді құбылыстардың және айқындалған өкпе-жүрек 

әлсіздігі дамуы мүмкін. 

Мұндай формалы туберкулездің рентгенограммадағы көріністері де 

аталған морфологиялық және функциональді өзгерістерге сәйкес әртүрлі 

болады. Ол өкпе ұлпасының жиырылуы мен плевраның жабысу  

құбылысының дамуын бейнелейді. Экранда немесе рентгенограммада 

күшейген, кеңейген, ұзартылған және деформацияланған түбірдің және 

бронхылардың суреттерінің көлеңкесі көрінеді. Өкпе түбірі мен кеңірдек 

бифуркациясы төменге қарай жылжиды, ортадағы мүшелермен бірге 

зақымдалған жаққа ығысады. Өкпе алаңының мөлдірлігі азайған, бұл тек 

өкпенің тығыздалуынан ғана емес, сондай-ақ ондағы индуративті өзгеріс пен 

ауа алмасудың нашарлауымен, плеврада меруертті түйіндердің дамып 

жуандауына да байланысты. Өкпе суретінде фиброзды-циррозды 

өзгерістердің пайда болуынан онда сызықты, жолақты көлеңкелердің басым 

болуы байқалады. Қабырғаарасы қысылған, олардың көлеңкесі ассиметриялы 

орналасқан. Бұдан басқа өкпедегі инфильтрат көлеңкелерін (туберкулез 

құбылысы асқынғанда) бронхопульмональді түйінде, ошақты және үлесті 

эмфиземада, бронхоэктазия және жолақтың пайда болуы – кавернада, 

біріктіргіш ұлпалардың бұтақталған ошақтары байқалады. 

Каверналар өкпенің кемістігі сияқты оның ұлпасының некрозымен, 

ірімшік тектес болып қайта туылуымен, секвестрлердің пайда болуымен, 

іріңденуімен және одан әрі оның бронхы жолдары арқылы сыртқа 

шығарылуымен байланысты. Каверна көбіне пневмониямен зақымданған 

бөліктерде пайда болады. Көп жағдайда кавернаның дөңгелек пішінді болуы, 

оны қоршап тұрған ұлпалардың серпінділігінің артып, оған бронхы арқылы 

ауаның кедергісіз өтуіне байланысты. 

Рентгенограммада каверна – үлкен емес дөңгеленген қуыс тәрізді және 

ол аздаған горизонтальді деңгейлі дақтардың көлеңкелерімен байқалады. 

Қуыстың ішкі қабырғасы біртексіз, аздап жұлмаланған, некроз бен шіру 

құбылыстарынан айғыздалған болып келеді. Сыртқы қабырғасы 

пневмониялық дақтардың көлеңкелерімен араласып кеткендей немесе 

каверна қуысының шеттері біркелкі емес сызықтармен көмкерілген. 

Кавернаның алғашқы қалыптасу сатысында бірден қуыс пайда болмайды, 

пневмониялық ошақтың орта тұсында аздаған ашықтанған көлеңке көріне 

бастайды. Олар көбінесе өкпенің жоғарғы және жүрек тұстарында, сондай-ақ 

диафрагмалық үлесінің төменгі бөлігінде орналасады. 

Егер ауру малдарда фиброзды-кавернозды туберкулездың түрі 

анықталса, онда оларды жұқпалы ауру мал ретінде етке өткізу қажет. 

Пневмоторакс – плевра қуысында ауаның жиналуынан туындайтын 

ауру, мұның ақыры өкпенің қысылуына және кішіреюіне әкеледі. 

Пневмоторакс спонтанды – (плевра қуысына ауа өкпеден келеді) және 

жарақаттан – кеуде қуысының жарақатынан (ауа плевра қуысына сырттан 
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келеді) болып бөлінеді. Пневмоторакс бір жақты болуы мүмкін. Жылқыда 

пневмоторакс тек екі жақты ғана болады. 

Үй жануарларында спонтанды пневмоторакс өкпенің беткейінде 

жатқан абсцесстің, кавернаның, ауалы кистаның, эхинококкты көпіршіктің 

т.б. жарылуынан пайда болады. Ауасы азайған өкпе түбірге жақындап, 

көкірек қуысының жоғарғы жағынан ауа қабатымен бөлінеді. 

Рентгенограммада көкірек қуысының жоғарғы жағының бірден 

ашықтануымен, газды көпіршіктің пайда болуымен және өкпе (2.10.14-сурет) 

суретінің байқалмауымен ерекшеленеді. Ашық фонда жабысқан өкпенің 

сығылған шекарасы көрінеді. Қысылған өкпе мен орта тұстағы мүшелер 

зақымдалмаған, көкірек қуысының қысымы төмен жаққа қарай ығысады. Бұл 

симптомды тек малды түрегеп тұрған күйінде ғана зерттегенде байқауға 

болады. 

 
2.10.14-сурет. Көкірек қуысының жоғарғы бөлігінің ашықтануы, өкпе суреті 

байқалмайды. Пневмоторакс.  

 

Спонтанды пневмоторакс көбінесе экссудативті плевритпен асқынады. 

Қарқынды дақтар көкірек қуысының орта тұсын алады, астында өкпе 

көрінеді, қабырға көлеңкесін де байқаймыз. Жоғарғы жағында сұйықтың 

горизонтальді деңгейінің көлеңкесі көрінеді, олар өкпенің ашық ауалы 

фонында контрасты айқындалады. Рентгеноскопияда, горизонтальді 

деңгейдің тыныс алу сатысына байланысты қимылы көрінеді. Тыныс алғанда 

– деңгейдің төмендегені, ал дем шығарғанда – көтерілгені, малдың жай-күйін 

өзгерткенде сұйықтың толқын тәрізді қозғалысы байқалады. 

Гидроторакс – плевра қуысына қан сарысуының жиналуы. Ауру 

сиректеу кездеседі, ал кездескен жағдайда, көбінесе иттер мен жылқылар 

арасында тіркеледі. 

Карнификаттар, индурация, фиброз, абсцесс және гангрена. Үлесті 

және ошақты пневмониялар ұзақ уақыт бойы ауырып, асқынған жағдайда 

карнификаттардың, индурацияның, өкпе фиброзының, өкпенің 

абсцесстенуіне және өкпе гангренасының дамуына әкеледі. 

Карнификаттар – үй жануарларында жиі кездесетін созылмалы 

пневмонияның асқынуы. Мұндай кезде қабынудан пайда болған инфильтрат 

тартылып кетпей, жас дәнекер ұлпалармен бірігіп, одан әрі қарай дамуында 

қан тамырларының пайда болуына әкеліп соғады. Өкпенің зақымдалған 

бөлігі қызыл-қоңырланып, ауасызданып, тығыздалып ет тәріздес болып 

кетеді. 
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Индурация және өкпе фиброзы – дәнекер ұлпалардың дамуының ең 

соңғы сатысы, олар ескіріп, тыртықты ұлпаға айналуы мүмкін. 

Карнификаттар, индурация және өкпе фиброзы зақымданған өкпе 

бөлігіндегі дәнекер ұлпалардың, фиброздың және тыртық дамуының ең 

соңғы сатысы секілді. Олар өкпе ұлпаларының мыжырайып, тығыздалып 

бірте-бірте ауасыздануына, көлемінің кішіреюіне (2.10.15-сурет), бронхы мен 

ірі тамырларының деформациясына, плевраның жуандауына апарады. 

 

 

2.10.15-сурет. Өкпенің 

кішірейген жазығында 

қарқынды, дөрекі жолақтар 

байқалады, жүректің 

шекарасы көрінбейді. Өкпе 

фиброзы.  

 

 

Рентгенограммадағы көлеңкелер өкпедегі морфологиялық өзгерістерге 

сәйкес болады. Карнификаттар – дөрекіленген, созыңқы сызықты көлеңкені 

берсе, индурация мен фиброз әлдеқайда кең және қарқынды жолақталған 

көлеңке береді. Бұл дөрекі, созыңқы сызық пен қарқынды жолақ тәрізді 

көлеңкелерді өкпенің зақымдалған үлесінің немесе бөлігінің аздап 

ашықтанған немесе қараңғыланған (өкпеге ауаның толуына байланысты) 

фонынан көреміз. Бұдан басқа рентген сәулесімен зерттеулерде зақымдалған 

өкпенің көлемінің кішіреюіне, өкпе мен бронхы суреттерінің 

деформацияланған анық кескіндеріне көңіл аударамыз. Рентгеноскопия 

тәсілімен малды тік аяғына тұрғызып зерттеулер жүргізгенде, фиброзды 

өкпеде, оның қысылуы, басқа мүшелердің зақымдалған жаққа жылжуы, 

диафрагма көлеңкесінің астыңғы бөлігінің аз қозғалатыны немесе тіпті 

қозғалмайтыны көрінеді. 

Үй жануарларының ішінде өкпе фиброзы мен индуративті пневмония 

қойлар мен қозыларда көп кездеседі. Оның асқынған түрі іріңді пневмонияға 

айналады. 

Абсцесс пен гангрена кезінде өкпе жолақтанған дақтармен көрінеді. 

Бұл екеуінің көптеген морфологиялық ұқсастықтары бар, сондықтан 

рентгендік зерттеулермен бұларды ажырату қиын. Абсцесс те гангрена 

сияқты пневмониялық тұста қалыптасады, өкпе ұлпасы шірігенде оның 

ортасында қуыс (2.10.16-сурет) пайда болады. Осындай қуыстар абсцессте – 
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іріңге, ал гангренада – шіріген сұйық затқа толып, өкпенің көптеген жерінде 

өлі  ұлпалардың пайда болуына әкеледі. 

Абсцесстің бастапқы сатысында, рентгенограммадағы өзгерістер 

бронхопневмонияға ұқсас, өкпенің инфильтратты қабынуында дақтардың 

болуымен суреттеледі. Абсцесс жарылып бронхыға өткенде, іріңнің бір бөлігі 

жөтел кезінде сыртқа шығып, қалғаны ауамен алмасады. Малды вертикальді 

тік тұрғызып, қаптал проекцияда  рентген суретке түсірсек, өкпе жазығында 

қабырғалары сақина тәрізді, дөңгеленген, іші сұйық затқа толы, 

горизонтальді деңгейі бар көлеңкелер байқалады.  

 

 

2.10.16-сурет. Ит өкпесінің орта 

тұсында үлкен  екі ағарған дақ 

байқалады. Өкпе абсцесі.  

 

 

Зерттеу кезінде малды жатқызып қойып қарасақ, сұйықтың 

горизонтальді деңгейі көрінбейді, өйткені мұндай күйде экссудат бүткіл 

жазықтыққа жайылып кетеді. 

Өкпе гангренасының алғашқы даму құбылысын рентгенографиялық 

тәсілмен жайылған және аймақты пневмониядан айыру қиын. Екі ауруда да 

өкпеде жайылған, қарқынды қара дақтар басады, тек гангренада жиектері 

біркелкі емес болып келеді. Мұнысымен ол жиегі тегіс, дөңгеленген абсцесс 

дақтарымен де ерекшеленеді. Дами келе қара дақтар бірыңғайсыз, онда 

әртүрлі көлемді, дұрыс емес пішінді, тегіс емес ашықтанған бөліктер пайда 

болады. Дақтардың сыртқы жиегі жалпы пневмония дақтарымен араласып 

қосылып кетеді. 

Гангрена қуыстары бронхымен біріккен болса, рентгеноскопия 

тәсілімен мұқият зерттеу арқылы горизонтальді деңгейдегі сұйықтарды 

байқауға болады. Олар абсцесстегідей, мал қозғалса араласып кетеді. 

Өкпе эхинококкозы рентген суретте паразиттің көлеңкесі киста 

сияқты, өкпедегі қуыс байқалады. Эхинококк ауруымен, соның ішінде 

паренхиматозды мүшелердің зақымдануымен бүкіл сүтқоректілер ауырады, 

сонымен бірге адамдарда да кездеседі.  

Малдардың ішінде, әсіресе ірі қара малдар мен шошқаларда 

эхинококкоз жиі кездеседі. Көбінесе олардың бауыры мен өкпесі 

зақымданады. Эхинококк өзінің табиғаты жағынан – цистодтың балаңқұрт 

түрі. Оның ересек түрі иттің және жыртқыш аңдардың ішегінде тіршілік 

етеді. Эхинококтың морфологиялық түрі көпіршік сияқты, оның іші мөлдір 

сұйықтыққа толы, ал үлкендігі әртүрлі, кейде олар жас баланың басының 
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көлеміндей болады. Бұл көпіршіктер жалғыз немесе көп болуы мүмкін, 

көбінесе ауқымды жерлерді қамтиды, өкпенің екі үлесінде де орналасады. 

Бұл ауруды клиникалық симптомдардан байқау қиын, сыртқы 

сипатынан тек малдың аздап азғаны, жиі тыныс алып, әлсіз қарлыққан жөтел 

пайда болғаны байқалады. Тек ірі эхинококк көпіршектері өкпенің шет 

беткейлерінде орналасқанда ғана, оның зақымдану деңгейіне байланысты 

өкпенің аускультациясы мен перкуссиясында өзгеріс береді. Сондықтан бұл 

ауруға клиникалық тұрғыдан диагноз қою мүмкін емес, негізгі диагнозды 

рентгенология тәсілі ғана бере алады. 

Рентгенологиялық зерттеуде көпіршік санын, оның орналасуын, өкпеге 

жабыса жатқан аймақтардың жай-күйін анықтайды. Экранда немесе 

рентгенограммада эхинококкты көпіршіктер сұйыққа толған, бір немесе 

бірнеше дөңгеленген дақтармен байқалады. Олардың жиектерін анық 

байқауға болады. Эхинококк көлеңкесінің қарқындылығы мен біртектілігі 

көпіршіктің көлеміне байланысты эхинококк көпіршігі неғұрлым үлкен 

болса, соғұрлым көлеңке қоюланып, оның қарқындылығы шет аймағында 

(2.10.17-сурет) төмендейді. 

Егер эхинококктардың көпіршіктері майда болса, бұл симптомдарды 

байқау қиын, бұл жерде эхинококкты пневмониядан және үлкен лимфа 

бездердің қабынуынан ажырату керек. Өкпе түсі өзгеріссіз, эхинококк 

көлеңкесінің шекарасында өкпенің тығыздалуы салдарынан қою және айқын 

сурет көрінеді. Бірнеше және ірі эхинококкта өкпе фоны біркелкі емес. 

Көпіршік көп шоғырланған жерде қараңғылау, ал көпіршік жоқ жерлер 

ашықтау болып, олар диафрагма бөлігінің артқы және жоғарғы бөлігінде 

орналасады. Зақымдану дәрежесіне қарай диафрагма көлеңкесінің қозғалысы 

өзгереді. Диафрагма көлеңкесі құрсақ қуысына қарай ығысады,  ауа біркелкі 

өтпегеннен  дүмпу тәрізді қозғалыс пайда болады, бұл өкпенің серпінділігін  

бұзып, ірі бронхыларды қисайтады. 

 

 

2.10.17-сурет. Өкпеде қарқынды 

гомогенді қара дақтар, дөңгелек 

пішінді айқын сызылған 

пішінімен байқалады. Қойдың 

өкпе эхинококкозы. 

 

 

Рентгеноскопия тәсілімен сәулелегенде эхинококк көлеңкесінің пішіні 

өзгереді, бұл – малдың тыныс алуына байланысты, ол терең тыныс алып, дем 

шығарғанда айқынырақ байқалады. Эхинококк көпіршік пішіндерінің 

өзгеруі, оның рентгенограммадағы көлеңкелерінің де өзгеруіне әкеліп 
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соғады. Мәселен, көпіршік бронхымен біріксе, онда сұйықтықтың бір бөлігі 

жөтелу арқылы азаяды. Ал мұндай кезде рентгенограммадағы көпіршік 

горизонтальді деңгейі бар ауалы кистаға ұқсас болады. Ірі қара малда 

эхинококкты кистаның асқынуы – оның плевралық қуысқа тесіп шығуына 

әкеледі. Бұл пневмоторокс, экссудативті плевриттің немесе интерстициальді 

өкпе эмфиземасының пайда болуына әкеледі. Осы құбылыстарға сәйкес 

рентген суреттері де өзгереді. Эхинококк көпіршіктерінің қабырғалары 

қатаюы мүмкін, мұндай күйде рентгенограммада дөңгеленген қарқынды 

көлеңкенің шеткі жақтары сақина тәрізді қараңғыланады. 

Пневмокониоз бен пневмомикоз. Пневмокониоз – жануарлардың ұзақ 

уақыт бойы шаңды ауамен тыныс алып, оның микробөлшектерінің өкпеде 

жиналуынан пайда болады. Пневмокониоз қоршаған ортадағы шаңның 

түріне қарай, соған сәйкес аттарымен аталады. Егер мал тыныс алған шаңның 

құрамында силиций (кремнезем) көп болса, онда – силикоз; көмірлі шаңда – 

антракоз; әкпен шаңдалған кезде – халикоз; өсімдіктің шаңында – 

фитокониоз. 

Бұл ауру басқа малдарға қарағанда, көбінесе иттерде және жылқыларда  

жиі кездеседі. Бірақ соңғы мәліметтер бойынша мал жайылымдарының 

жанында ірі өндірістік зауыттардың болуынан бұл ауру басқа малдарда да 

көптеп кездесуде. Мысалы, сиырларда өкпе антракозы осындай өндірістік 

аудандарда ұзақ уақыт бойы жайылғандығынан туындайды. Құрғақ, жазық 

далалы жерде ірі қара мал, қой сияқты ауыл шаруашылық малдарында да 

өкпе силикозы кездеседі. 

Патологиялық анатомиялық өзгерістердің негізінде пневмокониоздың 

созылмалы катаральді бронхопневманияға ұқсастығы, ал  асқынған жағдайда 

ателектазға, біріктіргіш ұлпаға және эмфизематозды бөлшектерге айналуы 

мүмкін. 

Клиникалық симптомдарына қарай бұл ауруға дифференциальді 

диагноз қою қиын, сондықтан мұны көбінесе созылмалы пневмониямен 

шатастырады. 

Пневмокониоз рентгенограммада созылмалы индуративті пневмонияға 

ұқсас. Алдымен өкпенің дөрекі суреті, бронхы тамырларының көлеңкесінің 

ұлғайып, күшейтілген көрінісі, бронхыпульмональді түйнектердің (2.10.18-

сурет) ұлғаюы байқалады. Соңынан рентгенограммада өкпе жазығының 

бәріне бірдей себілген майда ошақты шектелген қара дақтарды көреміз. Ол 

өкпенің екі үлесінде де симметриялы, көбінесе бронхының тамыр тұстарында 

орналасады. Пневмокониоздың соңғы сатысында біріктіргіш ұлпа мен 

фиброзды өсінділерден  кең сызықты қара дақтар, ірі гомогенді ателектаз 

көлеңкесі мен ашық эмфизематозды жерлер пайда болады. Аурудың ең 

алғашқы сатысында рентгенограммада симптомсыз ауру ағымындай болады.  
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2.10.18-сурет. Өкпе 

жазығында бронхы 

көлеңкелерінің күшейгені, 

бронхыпульмональді 

түйнектердің ұлғайғаны 

байқалады. 

 

 

Пневмомикоздар – мал азығының құрамында дамыған, көгерген 

саңырауқұлақтардан пайда болатын жануарлардың және құстың өкпе ауруы. 

Бұл аурудың патологиялық құбылысы екі бағытта жүруі мүмкін – 

микотикалық пневмония және микробронхит тәрізді. Пневмомикоз өте ұзақ 

дамып және дерт қозуы қысылмалы болғандықтан кейбір авторлар мұны 

адамдағы бронхиалды астмаға ұқсас ауруды – эмфиземаға жатқызады. 

Пневмомикозбен көбінесе жылқы малы ауырады, сиырларда да кездеседі. 

Клиникалық және патологиялық анатомиялық тұрғыда бұл ауру 

бронхитқа, соның ішінде микробронхитқа, перибронхитқа ұқсас, ары қарай 

дамыған жағдайда өкпеде фиброзды ұлпа дамып, ақырғы асқынуы өкпенің 

альвеолярды эмфиземасына айналып, жүрек әлсізденеді. 

Ауруға толық диагноз қою үшін өкпе эмфиземасы мен перибронхиттің 

клиникалық суреттерін салыстыра отырып және басқа этиологиялық 

факторларды қарастырып, міндетті түрде мал азықтарында көгерген 

саңырауқұлақтардың бар-жоғын тексеру қажет. 

Перибронхиттің және өкпенің созылмалы альвеолярлы эмфиземасының 

бар екенін құптау үшін ғана рентгенологиялық зерттеу тек қосымша 

толықтырғыш тәсіл ретінде жүреді. Морфологиялық өзгерістердің көріну 

деңгейіне байланысты рентгенограммада күшейтілген, ұзартылған, 

кеңейтілген және деформацияланған бронхы көлеңкелері пайда болады, 

сондай-ақ өкпе эмфиземасының  альвеолярды суреті мен ошақты эмфизема, 

майда ателектаз да шығады. 

Гипопневматоз – малдың алғашқы туылған күніне тән және ол 

өкпедегі ауаның аздығымен сипатталады. Гипопневматоздар – өкпедегі ауа 

алмасуының нашарлауынан пайда болып, көбінесе туғаннан болған майда 

ошақты ателектазбен үйлеседі. Жаңа туылған малдардың өкпе 

гипопневматозы мен ателектазы – ағзаның функциональді және 

морфологиялық тұрғыдан жетілмегенінің көрсеткіші, бұл кейде қозыларда 

әртүрлі пневмонияның және ауалы-кистозды аурулардың өршуіне айналады. 

Жаңа туылған төлдердің алғашқы тыныс алу қозғалысы жетілмегендіктен 
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өкпенің толық керілмеуі – осы аурулардың қалыптасу механизмі болып 

саналады. 

Гипопневматозды клиникалық тұрғыдан айыру қиын. Ауру қозылар 

басқа төлдерге қарағанда әлсіз, аз қимылдайтын болып келеді. Аз салмақпен 

туылған мұндай қозылар, уақыт өтсе де салмақ қоспайды. Көбінесе малдың 

жүйке-бұлшықетті тонусы, талпыныс және қорғаныс сияқты шартты 

рефлекстері нашар жүреді. Қозыларда қалыпты температура болса да 

жиілеген, көтеріңкі, кейде үзілген тыныс алуы пайда болады, сондай-ақ 

инспираторлы демікпе, шырышты қабықшаларда цианозды және анда-санда 

жөтелді байқауға болады.  

Өкпе гипопневматозы рентгенограммада, өкпе барынша терең тыныс 

алса да, өкпе фонының ақшылдануының азаюымен сипатталады. Әсіресе, 

өкпенің жүрек тұсы мен жоғарғы ұштарының көлеңкелері рентгенограммада 

контрастылығының аздығымен байқалады, өйткені олар қалыпты жағдайда 

да соңынан желденеді. Рентгенограммадағы мұндай симптомдар өкпенің 

ауамен аз мөлшерде толығатынын байқатады. Төлдің әлсізденуі, терең тыныс 

алуы өкпедегі ауа алмасуының аздығын көрсетеді, ал экранда немесе 

рентгенограммада «сұрғылт түсті» түсімен сипатталады. Бұл фонда 

ателектаздың гомогенді, ошақты немесе үлесті дақтары шығады. Диафрагма 

көлеңкесінің қозғалысы жоғарыланған, біркелкі емес, қабырға қозғалысы 

әлсіз байқалады, қабырға арасы тартылған. Егер өкпенің бір жағы 

зақымдалса, ол малды вертикальді күйде рентгеноскопия тәсілімен зерттесек, 

ателектаз жағындағы диафрагма көлеңкесі кейде көкірек қуысына қарай 

орналасқан. Кейбір жағдайларда тыныс алып, өкпе ауаға толған кезде, жүрек 

аймағы мүшелерінің осы тұсқа сығылысуы көрінеді. 

Ауалы-кистозды өкпе ауруы – өкпеде жекеленген немесе бірнеше 

қуыстарда ауаның және азғана сұйық заттардың болуымен сипатталады. 

Кистоздың дамуын көбінесе бронхы дамуының бұзылуымен 

байланыстырады. Бұл құбылыс құрсақта дамып жатқаннан басталып, 

туылғаннан кейін де жалғаса береді. Осыдан туылғаннан пайда болған 

немесе қалыптасқан кистаны ажыратады, ауалы қуыстардың санына қарай – 

жалғыз кисталы (өкпе кистозы) және көпкисталы (поликистозды өкпе) болып 

бөлінеді. Одан басқа да кисталарды екіге бөледі: ашық – қуыс бронхымен 

байланысады және жабық – қуыс бронхымен байланыспайды. Түгелімен 

сұйықпен толған жабық қуыстар жануарлар арасында сирек кездеседі. 

Рентгенологиялық тұрғыда олардың эхинококк сияқты ауасыз паразитті 

кистадан еш айырмашылығы жоқ. Өкпе кистасы көп жағдайда әртүрлі  

инфекциямен асқынады, сондықтан кисталар асқынған (инфекция түскен) 

және асқынбаған болып  бөлінеді. 

Қозылардың өкпесіндегі ауалы қуыстар – жүре пайда болған 

бронхиальді, ашық, көбінесе инфекциялы болып келеді. Жалғыз қуысты 

киста көп қуысты кистаға қарағанда жиі кездеседі. Ауалы жалғыз кисталар 

әрқашан оң жақ өкпенің диафрагмалық үлесінің орта және каудальді 

бөлігінде орналасады. Өлшемі жағынан олардың диаметрі 4-6 см және одан 

да үлкен болады. Көпкисталы қуыстар көбінесе өкпенің екі үлесін де 
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қамтиды, кейде олардың саны 10-15 данаға дейін жетіп, әрқайсысының 

аумағы грек жаңғағындай болады. 

Ауалы-кистозды өкпе ауруына көбінесе рентгенологиялық тәсілмен 

диагноз қойылады.  

Өкпе эмфиземасы – өкпе альвеолдарының патологиялық кеңеюі. 

Эмфиземаның жіті және созылмалы альвеолалы ағымдағы түрі, сондай-ақ, 

интерстициальді және викарлы деген түрлері де кездеседі. Эмфиземамен 

малдың барлық түрі ауырады, көбінесе жылқылар, иттер (өкпенің альвеолалы 

эмфиземасы) және ірі қара малдар (интерстициальді эмфизема). Альвеолалы 

эмфиземаның жіті түрде өту кезінде, патологиялық-анатомиялық және 

патологиялық-физиологиялық өзгерістер, олардың альвеолаларының кеңейіп, 

серпінділігінің жоғалуымен байқалады. Ал бұл аурудың созылмалы 

ағымында альвеола қабырғалары тарылып, басқа жекелеген альвеолалар 

үлкен ауалы қуыстарға бірігеді. Мұндай жағдай ауа шығаруды қиындатып, 

қалған ауа альвеолаларды үлкейтеді, өкпе ұлғаяды, өкпедегі қан айналымы 

қиындап, жүректің сол жақ тұсы зақымдалады. 

Өкпедегі альвеолалы эмфиземаның рентгенограммадағы көрінісі 

аурудың қабыну деңгейіне байланысты. Өкпедегі өзгерістер созылмалы 

ағымда айқын байқалады. 

Негізгі рентгендік белгілері: өкпе жазығының айқындылығының 

жоғарылауы және тыныс алып, дем шығарғанда оның өзгермеуі; түбір 

суретінің күшеюі; бүкіл өкпе қуысы суретінің үлкен контрастылығы, 

диафрагма көлеңкесінің қозғалысының өзгеруі, өкпенің артқы шекарасы мен 

қабырға аралықтарының (2.10.19-сурет) кеңеюі. 

 

 

2.10.19-сурет. Өкпенің түбір 

суретінің күшеюі, оның артқы 

шекарасында, жүрек пен диафрагма 

аралықтарының кеңеюі.   

 

 

Өкпе көлеңкесінің біркелкі қараюы, ауаның альвеоларда қалып 

ұлғаюын көрсетеді. Өкпе дем шығарса да, тыныс алса да оның айқын еместігі 

осыған байланысты. 

Түбір және өкпе суретінің күшеюі, біріншіден – кіші қанайналымының 

нашарлап, қанның іркіліп қалғанынан болса, екіншіден – бронхы 

қабырғаларының қатайып, соның салдарынан перибронхиттың дамуынан 
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болады. Өкпенің ашық эмфизематозды фонында түбірдің көлеңке суреті 

анық, сондықтан қолқа тамыры мен жүректің ірі қан тамырларының 

көлеңкелері де жақсы байқалады. Альвеолярлы эмфизема кезінде диафрагма 

дөңесінің жоғарғы жақ көлеңкесі құрсақ қуысына, ал төменгі жағы өкпеге, 

көкірек қуысына шығыңқы орналасқан. Диафрагма қозғалысы толқын 

тәрізді, әсіресе төменгі жағында жақсы байқалады. Диафрагма көлеңкесінің 

мұндай күйі, өкпеге ауаның біркелкі толмауынан және оның ұлғаюынан 

болады. Өкпедегі ауа алмасудың бұзылуына бронхыдан ауа өтуінің өзгеруі, 

бұлшық еттің түйілуі және өкпе серпінділігінің төмендеуі әсер етеді. 

Осылайша өкпенің альвеолалы эмфиземасында рентгендік сурет тек диагноз 

қоюды ғана қамтамасыз етпейді, сондай-ақ аурудың шығуын, 

морфологиялық және функциональді өзгеру дәрежесін көрсетеді. 

Өкпенің интерстициальді эмфиземасында майда бронхылардың 

немесе альвеоланың жарылуынан альвеоладағы ауа өкпе ұлпасына кіріп, 

өкпе түбірі арқылы  теріасты торшасына өтеді. 

Интерстициальді эмфизема – эхинококктың, абсцесстің, ұзақ және 

ауыр жөтелдің (бронхы мен өкпенің қабынуында), тынымсыз үрудің 

(иттерде), көкірек қуысының жарақаттануының және т.б. себептердің 

салдары. Осындай, әр түрлі бөлек жағдайлардың себептеріне сәйкес, 

рентгенограммадағы көріністер оның патологиялық анатомиялық негізіне 

сәйкес шығады. 

Интерстициальді эмфиземаға тән рентгенологиялық  симптомдар: өкпе 

фонының бірден ашықтануы, қабырға көлеңкелерінің айқындығы, 

мойындағы вена қантамырлар шоғырының мойын мен көкірек теріасты 

ұлпасының  эмфизематозды ашықтануы. 

Викарлы немесе компенсаторлы өкпе эмфиземасы – бұл ошақты 

немесе үлесті эмфизема. Ол патологиялық өзгерістері және қабынған 

құбылыстары бар өкпе бөлшектері мен үлестеріне үлкен функциональді күш 

түсудің салдарынан дамиды. Көбінесе диафрагмалық үлестің дорса-каудальді 

жерлерінде  дамиды. Малдардағы  викарлы эмфизема созылмалы және жіті 

бронхитта, перебронхитта, ателектазда, созылмалы пневмонияда, абсцессте, 

ауалы кистада, туберкулезде және т.б. ауруларда байқалады. 

Рентгенологиялық тұрғыда бұл патологиялық құбылыстардың өкпенің 

негізгі фонынан біртіндеп оқшауланған ошақты және үлесті ашықтанған 

көлеңкелері  көрінеді. 

Өкпенің орталық қатерлі ісігі. Рентгенологиялық диагностика 

қатерлі ісіктің өсу әсерінен бронхылардың ауа алмасу қызметінің бұзылуына 

негізделген. Бұл патологиялық құбылыстың басты белгісі – ателектаз, 

шекараларының шеттері тегіс біртекті көлеңке, пішіні зақымдалған аймақпен 

сәйкес (2.10.20-сурет) келеді. Патологиялық құбылыстың – ісіктің пішіні 

ұлғайған жағдайда, жүрек тұсындағы мүшелердің ателектаз беткейіне 

ығысуы байқалады. Бронхиальді ауа алмасу бұзылу белгілеріне аурудың 

алғашқы сатыларында диагноз қою өте сирек кездеседі. Өкпе ісігі көбінесе 

жылқылар мен иттерде кездеседі. Малдардың арасында өкпе ісігі жиі 

тіркелмейді. Бұл оның клиникалық тұрғыда диагноз қоюдың қиын немесе 
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мүмкін еместігіне байланысты. Оларға көбінесе созылмалы пневмония 

немесе туберкулез сияқты диагноздар қойылып, ісік табылмаған күйде 

қалады. Дифференциальді диагностикада рентгенологиялық зерттеулердің 

маңызы үлкен.  

Өкпенің перифериялық қатерлі ісігі – альвеолааралық біріктіргіш 

ұлпалардан немесе лимфа түйін ұлпаларынан құралған қатерлі ісік. 

Біріктіргіш ұлпалардың дамуы бронхының деформациясына, олардың 

қисаюына және өкпеде ателектазды бөліктердің пайда болуына әкеледі. 

Рентгенологиялық зерттеулерде перифериялық өкпе қатерлі ісігі өкпе 

тұсында шеттері біртексіз дөңгеленген көлеңке түрінде байқалады. Көлеңке 

бастапқы кезеңде біртекті болғанымен, ісік ұлпасының ыдырау кезеңінде 

көлеңке біртексізденіп, кейбір аймақтары ашықтанады. Оқшауланған немесе 

бірнеше дөңгелектің бірыңғай (дөңгелек көлеңке синдромы) көлеңкелері 

байқалады. 

 

 

2.10.20-сурет. Өкпе 

жазығының алдыңғы 

тұсында шеттері тегіс, 

қарқынды көлеңке 

байқалады. Өкпе ісігі 

салдарынан кеңірдектің 

төмен ығысып, 

жіңішкергені байқалады.  

 

Рентгенологиялық зерттеу жиектері тегіс, үлкен қарқынды 

көлеңкелерді және қара дақтарды көрсетеді. Саркоманың лимфа түйіндерінен 

дамыған түрінде, рентгенограммада, өкпенің түбір тұсында деңгейленген, 

үлкен қарқынды көлеңкелер байқалады. 

Өкпе қатерлі ісігі малдарда метастазды болып келеді. Мәселен иттерде 

сүт безі зақымдалса, қынапқа және жатырға да ауысады. Өкпе қатерлі ісігінде 

рентгенограммада, дұрыс емес пішінді және әртүрлі көлемдегі теңбіл қара 

дақтар көрінеді (2.10.21-сурет). Ал анық, қарқынды көлеңкені өте ірі және 

өкпенің бетінде орналасқан ісіктер береді. Бұдан басқа метастазды қатерлі 

ісіктің бір сипаты – өкпе ұлпасында қабыну реакциясының болмауы. 
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 2.10.21-сурет. Өкпенің тік 

проекциядағы көрінісі. Оң жақ өкпе 

ісігі.   

 

 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Өкпе абсцесінің рентгендік белгілері қандай? 

2. Көкірек қуысы мүшелерінің рентгенологиялық белгілері қандай? 

3. Бронхоэктазия деген не? 

4. Плевриттің рентгенограммадағы белгілері қандай? 

5. Созылмалы фиброзды-кавернозды туберкулездің рентгендік 

симптомдары қандай? 

6. Пневмоторакс дегеніміз не, оның түрлері мен рентгендік белгілері 

қандай? 

7. Өкпе эхинококкозының рентгендік симптомы қандай? 

8. Пневмокониоз және пневмомикоз дегеніміз не? Олардың рентгендік 

белгілері қандай? 

9. Интерстициальді эмфизема қалай дамиды, олардың рентгендік 

белгілері қандай? 

10. Өкпе қатерлі ісігінің рентгендік белгілері қандай? 

 

 

Жануарлардың көкірек қуысы рентгенограммасын зерттеу 

жоспары 

1. Сурет проекциясы (тік немесе қаптал проекция, алдыңғы және артқы 

тік, оң және сол бүйір). 

2. Рентгенографияның ерекше шарттары (тыныс алу қиындығына 

байланысты ауру жануар күйі). 

3. Сурет сапасын бағалау (физикалық-техникалық сипаттамалар: 

оптикалық тығыздығы, контрастылық, сурет айқындығы). 

4. Көкірек қуысы жұмсақ ұлпасының күйі (көлемі, құрылымы, 

жарақаттан кейінгі бос газдың немесе бөгде заттың болуы).  

5. Көкірек қуысы сүйектерінің жағдайы (сүйектердің орналасуы, пішіні 

және құрылымы: қабырға, төс, көзге көрінетін мойын және көкірек 

омыртқаларының, жауырын; жас жануарларда өсу аймағы және сүйектенуі).  

6. Өкпе аумағының салыстырмалы бағасы (аумағы, пішіні, мөлдірлігі). 

Патологиялық симптомдары табылса (жайылмалы немесе шектеулі қараю 

немесе ағару, ошақтар, домалақ немесе шеңбер тәрізді көлеңке) олардың 

орналасуын, пішінін, көлемін, көлеңке тығыздығы, құрылымы, шеті.  



 178 

7. Өкпе суретінің күйі (элементтердің орналасуы, архитектоникасы, 

жуандығы, шетінің суреті). 

8. Өкпе түбірінің күйі (орналасуы, пішіні, көлемі, құрылымы, бөлшектер 

шеті, қосымша түзілістердің болуы). 

9. Рентгенологиялық қорытынды (хаттама). 
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2.11. Жүрек-қантамырлар жүйе аурулары. Көкірекаралық қуыс 

(средостение) мүшелер рентгенанатомиясы. 

 

Жүрек-қантамырлар жүйе мүшелерін зерттеуде рентгенологиялық тәсілі 

үлкен орын алады. Қарапайым рентгенологиялық зерттеуге рентгеноскопия 

мен рентгенография жатады. Рентгенограммадағы жүрек-қантамырлары 

көлеңкесінің пішіні ауру жануардың дене бітімі мен көкірек қуысында 

жүректің орналасуына байланысты. Иттердің тұқымына байланысты 

олардың жүректерінің пішіні әр түрлі болады. Көкірек қуысы жіңішке 

иттердің жүрегі тігінен ортаға қарай орналасып, жүрек көлеңкесі сопақша 

пішінді болып көрінеді. Ал көкірек қуысының пішіні бөшкеге ұқсас ірі 

иттердің жүрегі дөңгеленген түрде көлденең орналасады. Бұл жағдайда 

жүрек көлемі көбірек көкірек пердесіне жанасады, ұшы сол жаққа ығысады.  

Рентгенологиялық зерттеулер тік және қаптал проекцияларда 

жүргізіледі. Тік проекция ауру жануардың көкірегін кассетаға немесе 

экранға, ал арқасын рентгендік түтікке қаратып (дорса – вентральді бағыт) 

немесе керісінше, арқасын кассетаға, ал көкірегін рентгендік түтікке қаратып 

(вентра – дорсальді бағыт) жатқызады.  

Жүрек – жануарлар ағзасында қанды қозғалысқа келтіретін орталық 

мүше. Тік проекциядағы рентгенограммада жүрек пішіні конус тәрізді, екі 

өкпенің аралығында солға қарай ығыса орналасады. Оның жоғарғы жүрек 

табаны – иық буынының деңгейінде, ал төменгі жүрек ұшы сол жақтағы 5-6 

қабырға тұсында болады. Қаптал проекцияда жүрек төссүйекке жақын 

орналасады. Жүректің каудальді дөңестеу жиегі үшінші, артқы жиегі 

алтыншы қабырғалар тұсымен қабаттасып өтеді. Тік проекцияда жүрек-

қантамырларының пішіні сыртқа шығыңқы доға түрінде бейнеленеді. Қаптал 

проекциядағы қалыпты жағдайдағы жүректің жоғарғы жағының көлеңкесі 

омыртқа көлеңкесіне жанаспайды, егер жүрекшелер ұлғайса, жүректің 

жоғарғы жағының көлеңкесі омыртқа көлеңкесіне жақындайды, немесе оның 

жоғары қарай жылжуымен анықталады. Көкірек қуысында жүректің 

орналасуының өзгеруі көкірек аралығында ісіктің дамуынан, плевриттің, 

жүрек қабының қабынуынан да болады. 

Жүрек – төрт бөлімнен тұратын етті-қуысты мүше. Жүректе жоғарғы 

жүрекшелер мен төменгі қарыншалар болады. Әр бөліктегі жүрекше мен 

қарынша қуыстары бір-бірімен өзара оң және сол жүрекше-қарыншааралық 

саңылау арқылы қатысады. Аталған саңылаулар жүректегі қанды жүрекше 

қуысынан қарынша қуысына қарай бір бағытта ғана ағызатын 

қақпақшалармен жабдықталған. Оң жүрекше-қарыншааралық тесікте оң 

атрио-вентрикуларлы немесе үшжармалы қақпақша, ал сол жүрекше-

қарыншааралық тесікте сол атрио-вентрикулярлы немесе қосжармалы 

қақпақша орналасады. 

Жүрекқап – жүректі сыртынан қаптап, оның бірқалыпты қызметін 

қамтамасыз етеді. Оның сыртқы қабаты – көкірек ортасының плеврасы. 

Жүрек пен жүрекқаптың аралығындағы қуысты перикард қуысы дейді 
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Рентгенологиялық зерттеулерде жүректің әртүрлі бөлімдерінің 

жиырылуының тереңдігіне көңіл бөлінеді, ол миокардтың жиырылғыштық 

қабілетін бейнелейді. Одан кейін жүрек пішіні ығысуларының жүрек 

қызметінің фазасына сәйкестігін анықтайды. Систола кезінде жүрек пішіні 

орта бағытқа, ал диастола кезінде шеткері бағытқа жылжиды. Егер 

рентгеноскопия кезінде жүрек пішінінің бөлімі систола кезінде орта бағытқа 

жылжымағаны байқалса, онда жүректе қандай да бір ақаудың болуын 

білдіреді. Рентгенологиялық зерттеулерден басқа жүрек-қантамырлар 

жүйесінің ауруларын анықтауда қосымша әдістер қолданылады. 

Иттердің арасында жүректің үлкеюі – кардиомегалия, жүректің сол жақ 

қарыншасы мен жүрекшесінің үлкеюі жиі кездеседі. Кардиомегалия кезінде 

рентгенограммада жүрек көлеңкесі өкпе аумағының басым бөлігін алып 

жатады. Қаптал проекцияда (2.11.1а-сурет) жүректің каудальді бөлігі 

диафрагмаға жанасып, кеңірдектің жоғары қарай жылжығаны байқалады. Тік 

проекциядағы (2.11.1ә-сурет) рентгенограммада жүрек көлеңкесінің пішіні 

дөңгеленген, шеттері тегіс. 

 

 
А 

 

ә  

2.11.1-сурет. Жүректің үлкеюінің (а) қаптал және (ә) тік проекциядағы 

рентгенограммасы мен сұлбасы.  

 

Жүректің сол жақ қарыншасының үлкеюі. Тік проекцияда жүрек-

қантамырлары көлеңкесінің пішінін бағалай отырып, қантамырлар шоғыры 

мен жүректің сол жақта түзілген бұрыштық көлеміне назар аударады. Қос 

жармалы қақпақшаның ақауында сол жақтың жүрекше көлемі ұлғаяды және 

өкпе бағанында қан қысымы көтеріледі, соның әсерінен өкпе бағанымен, сол 
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жақ өкпелік артериясы мен сол жақ жүрекшенің құлақшасымен түзілген 

доғасы үлкейеді (2.11.2-сурет). 

 

 
А 

 

ә  

2.11.2-сурет. Жүректің сол жақ қарыншасының үлкеюінің (а) қаптал 

және (ә) тік проекциядағы рентгенограммасы мен сұлбасы. 

 

Жүректің сол жақ жүрекшесінің үлкеюі қаптал проекцияда жасалған 

рентгенограммада ретрокардиальді кеңістігінің тарылуымен, жоғары 

бөлімінің қысылуымен сипатталады (2.11.3-сурет). Жүректің қос жармалы 

қақпақшасының ақауын анықтауда сол жақтық жүрекшенің ұлғаюын 

анықтау үшін өңешті контрасты зат арқылы зерттеудің маңызы зор. Ауру 

жануарға барийдің қою ертіндісін беріп, өңеш толтырылады, үлкейген 

жүрекше деңгейінде өңеш көлеңкесінің жоғары қарай ығысқаны байқалады. 
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А ә  

2.11.3-сурет. Жүректің сол жақ жүрекшесінің үлкеюінің (а) қаптал және (ә) 

тік проекциядағы рентгенограммасы мен сұлбасы. 

 

Көкірекаралық мүшелер. 

Көкірек қуысы мүшелерінің, өкпе патологиясы мен көкірекаралық 

қуыс мүшелерін зерттеудің ең маңызды тәсілдің бірі – рентгенография. 

Әртүрлі патологиялық үрдістерді ажыратып балау үшін, ондағы мүшелердің 

анатомиялық-топографиялық қалыпты орналасуын білу қажет. 

Көкірекаралық қуыс оң және сол плевраның арасында орналасқан 

және жан-жағынан  шектелген кеңістік. Оның алдыңғы краниальді беткейі – 

көкірек саңылауымен (апертурасымен), дорсальді – көкірек 

омыртқаларымен, артқы жағы – диафрагмамен, вентральді – төс сүйегі 

тұсымен шектелген. Ортаңғы қуыс әртүрлі мүше мен ұлпаларды қамтиды: 

жүрек қантамырлары мен перикарды, өңеш, көкірек лимфа жүйесінің өзегі 

және диафрагма, тимус, екі ірі  бронхылар, клетчатка және фасция. 

Өкпе. Иттің өкпесі алты бөліктен тұрады (2.11.4-сурет). Оң жақ өкпе 

краниальді, медиальді, каудальді және қосымша бөліктерге бөлінген. Сол 

жақ өкпе краниальді және каудальді бөліктерден тұрады. Қалыпты жағдайда 

рентгенограммада өкпенің бөліктерінің шекарасы көрінбейді, бірақ 

плевральді қуысына аздаған сұйықтық жиналғанда немесе өкпе бөліктерінде 

патологиялық өзгерістер пайда болғанда, олардың шекарасы анық 

байқалады. Қаптал проекцияда жасалған 

рентгенограммада өкпенің оң және сол жақ 

бөліктері бір-біріне қабаттасып, екі өкпенің 

біріккен көлеңкесін береді. Ауаға толған 

кеңірдектің көлеңкесі көкірек омыртқаларының 

астымен орналаса отырып, бифуркация 

аймағында екі негізгі бронхыға бөлінеді. 

 

2.11.4-сурет. Өкпе бөліктерінің 

анатомиялық орналасу сұлбасы. 1 – алдыңғы 

(краниальді) оң, 2 – ортаңғы бөлігі, 3 – артқы 

(каудальді) оң, 4 – қосымша, 5 пен 6 – алдыңғы 

(краниальді) сол, 7 – арқы (каудальді) сол 

жақтары. 
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Жүректің үстіңгі беткейінде және кеңірдектің бифуркация аймағында ірі 

қантамырларынан, бронхы тармақтарының орталық бөлігінен, кеңірдек пен 

бронхы лимфа түйіндерінен және дәнекер ұлпасынан құралған өкпе түбірі 

орналасқан. Бұл аймақтың өзіне тән құрылымдық өзгешілігі бар, мұнда 

дөңгеленген немесе сызық тәрізді тармақталған рентгенпозитивті және 

рентгеннегативті көлеңкелер байқалады. Өкпе аймағының өзіндік көрінісі 

бар, оның негізін өкпе артериясы, венасы мен өкпе интерстициясы құрайды. 

Қалыпты жағдайдағы рентгенограммада бронхылар көрінбейді, тек өкпе 

түбірінде орналасқан ірі бронхыларды ғана байқауға болады. Бронхылардың 

рентгендік анатомиясын бағалау үшін контрасты бронхограмма жасалуы 

керек. Өкпедегі ауа мөлшерінің ұлпамен салыстырғандағы арақатынасы 

міндетті түрде жоғары болуы керек, бірақ ұлпа тығыздығының артуы 

респираторлық сатысы, басқа физиологиялық немесе техникалық 

факторлардың нәтижесі болуы да мүмкін. Рентгенограммадағы өкпе 

тамырларының көлеңкесі олардың көкірек қуысындағы кеңістікте рентгендік 

сәуле бағытының арақатынасына байланысты. Ұзынабойы фронтальді 

кесіндіде олар ортадан жан-жаққа қарай бағытталған түзу сызық тәрізді 

көрінісін береді. Көлденең кесіндіде қантамырлары дөңгеленген немесе 

сопақша көлеңке береді, олардың ені мен диаметрі ұзына бойы кесіндідегі 

қантамыр көлеңкелерімен сәйкес келеді. Көптеген қантамырлары 

бронхылармен қатарласа орналасқандықтан олардың көлеңкелері анық 

байқалады. 

Қолқа тамыры. Қолқа түбірінің бейнесі қаптал проекциядағы 

рентгенограммада жүректің алдыңғы, краниальді бөлігіне қабаттасқандықтан 

қалыпты жағдайда ажырату мүмкін емес. Қолқа доғасы жүректің 

шекарасынан краниадорсальді шығып, көкірек омыртқасына параллельді 

каудальді бағытта жалғасады. Тік проекцияда қолқаның түбірі мен доғасы 

жүрекке қабаттасып, анық көрінбейді. 

Өкпе артериясы. Қаптал проекцияда өкпе артериясы жүректің 

краниадорсальді бөлігіне қабаттасқандықтан оның бейнесі нашар көрінеді. 

Кейде кеңірдектен дорсакаудальді беткейде орналасқан өкпе артериясының 

сол тармағы болады. Өкпе бағанасынан бөлінген өкпе артериясының оң жақ 

тармағын кеңірдек бифуркациясының астынан көруге болады.  

Тік проекцияда өкпе артерия бағанының көлеңкесі жүректің краниальді 

бөлігіне қабаттасқандықтан оның пішіні  байқалмайды. Өкпе артериясының 

оң тармағы жүрек көлеңкесінің оң жағынан солға қарай диагональ жасай 

отырып, жүректің оң қарынша тұсынан көрінеді. Өкпе артериясының сол 

тармағы жүректің сол қарынша тұсынан каудальді бағытта байқалады. 

Өкпенің үлестік артериясы мен венасы. Қаптал проекциядағы 

рентгенограммада өкпенің алдыңғы, краниальді бөлігінің үлесті артериясы 

мен венасы жақсы көрінуі мүмкін. Олар екі параллельді сызық ретінде, 

жүрек пішінінің алдыңғы жағында бронхыны (2.11.5а-сурет) бойлай 

орналасқан. Артерия кеңірдек пен аталған венаның дорсальді жағында 

байқалады. Тамырлар ені жағынан бірдей, олардың мөлшері төртінші 

қабырғаның проксимальді беткейінің үштен бір бөлігінен аспайды. 
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Тік проекциядағы рентгенограммада өкпенің артқы ,каудальді 

бөлшегінің қантамырлары көрінеді. Олар өкпе орталығынан жан-жаққа  

бағытталған көлденең көлеңке береді. Өкпе артериялары бронхылар мен 

аталған веналардың бүйір, латериальді жағында (2.11.5ә-сурет) орналасқан. 

 

 
                        а                                ә 

2.11.5-сурет. Өкпе қантамырларының (а) тік және (ә) қаптал 

проекциядағы көрінісінің сұлбасы. ӨА – өкпе артериясы, ӨВ – өкпе венасы, 

КаҚВ – каудальді қуыс венасы, КрҚВ – краниальді қуыс венасы.  

 

Каудальді қуыс венасы. Қаптал проекциядағы рентгенограммада 

каудальді қуыс венасы диафрагмадан жүрекке қарай краниавентральді 

еңістеу бағыттағы сызық ретінде көрінеді. Каудальді қуыс венасының 

диаметрі тыныс алу сатысына байланысты болады. Тік проекциядағы 

рентгенограммада каудальді қуыс венасының көлеңкесі диафрагма 

күмбезінен басталып, краниальді бағытта оңға жылжи отырып жүректің оң 

қарыншасының көлеңкесімен бірігіп кетеді.   

Краниальді қуыс венасы жеке көлеңке ретінде байқалмайды, олар 

көкірекаралық қуыс мүшелерінің вентральді шекарасын құруға қатысады.  

 

Бақылау сұрақтары 

1. Кардиомегалия дегеніміз не және оның рентгендік белгілері қандай 

болады? 

2. Көкірекаралық қуыста қандай мүшелер орналасқан? 

3. Иттің өкпесі қанша бөліктен тұрады? 

4. Қалыпты қолқа тамыры рентгенограммада қалай байқалады? 

5. Каудальді қуыс венасы рентгенограммада қандай көлеңке береді? 



2.12 Азық қорыту жүйесі ауруларының рентгендік диагностикасы 

 

Қазіргі кезде жануарлардың азық қорыту мүшелерінің ауруларын 

зерттеп, тексеретін тәсілдер көп. Сол тәсілдердің ішінде ауру малдарға толық 

және дәл диагноз қоюда рентген сәулесін пайдаланудың маңызы зор. Азық 

өтетін жолдар (жұтқыншақ, өңеш, қарын, онекі елі ішек, тоқ және тік 

ішектер) жұмсақ ұлпалардан тұрады, маңайындағы қоршап тұрған 

мүшелердің тығыздығы жағынан олардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ. 

Сондықтан мүшелердің рентгенограммадағы көлеңкелену деңгейінде 

айырмашылық болмайды. Азық қорыту мүшелерін зерттегенде арнайы 

контрасты заттарды қолданады. Олардың атомдық салмағы зерттелетін 

құрсақ қуысы мүшелерін құрайтын заттардың атомдық салмағынан артық 

немесе кем болуы қажет.  

Азық қорыту мүшелерін зерттеу үшін арнайы барий сульфатының 

судағы ерітіндісі немесе ауаны қолданады, керек жағдайда екi контрасты 

затты бiр уақытта пайдаланады, оны – үстемелі контрастылау деп атайды. 

Мүшенің контрасты затпен толтырылу дәрежесіне байланысты рентгендік 

зерттеулердiң бірнеше сатысын ажыратып білуге болады. Контрасты затпен 

мүшенің тығыз толтырылуы оның пiшiнін, мөлшерін, орналасуын, 

серпінділігін және жиырылу белсендiлiгiн анықтауға мүмкiндiк бередi. 

Жартылай толтырылу мүшенің шырышты қабығын, ал үстемелі 

контрастылау мүше қабырғасының iшкi бетiн зерттеуге болады.  

Өңеш, қарын, iшек ауруларының негiзгi рентгендік белгiлерiне – мүше  

толтырылуындағы ақау, шырышты қабаттың рельефiнің біртексіздігі мен 

перистальтиканың өзгеруі жатады.  

Жиырмасыншы ғасырдың басында ағылшынның әйгілі физиолог 

маманы Уолтер Кеннон ең бірінші болып ит, мысық, құрбақалардың 

тамағына рентген сәулесін өткізбейтін қоспалар беріп (қорғасыннан жасалған 

моншақтар, висмуттың тұздарын) өңештің, тағы да басқа азық өтетін 

мүшелердің атқаратын қызметін тексерген. Сонымен қоса азық қорыту 

мүшелерінің құрылысын рентген сәулесі арқылы контрасты заттарды 

пайдалана отырып тексеруге болатынын тұжырымдап айтқан. Ал қарынның 

ішкі құрылысын бірінші болып 1911 жылы резеңке түтік арқылы контрасты 

заттар жіберіп, Элисшер (Elischer) деген ғалым мүшенің ішкі қабатын 

зерттеген. Жіберген қоспаның аздығы, қолданған әдіс қиындығы ғалымға 

рентген сәулесін кеңінен пайдалануға кедергі болды. Соның өзінде ол осы 

тәсіл арқылы қарынның шырышты қабатын, оның қатпарларын тексеруге 

болатындығын анықтай алды. Кейіннен, 1921 жылы Эйслер (Eisler) және 

Лэнк (Lenk) осы тәсілге (11 жыл өткеннен кейін) қайта оралып, 

рентгенография тәсілі арқылы қарынның шырышты қабаты қатпарларының 

қалыпты және жара бар кезіндегі өзгерістерін зерттеп жазды. 

Барий сульфатын зерттелетін мүшеге диагноз қою үшін суға 

араластырып, қою быламық немесе сұйық ретінде қолданады. Зерттеуде 

қолданылатын барийдің мөлшері жануарлардың түріне және салмағына 

байланысты. 



 186 

Барийдің сұйық түрін жануарлардың ішіне резеңке түтік арқылы 

енгізеді. Ірі малдарға барийді жемге, арпаға, сұлыға алдын-ала сулап, 

араластырып беруге болады. Ұсақ, майда жануарларға барийді сүтпен, 

айранмен береді. Егер жануар өздігінен азық ішпеген жағдайда малдың 

басын көтеріп тұрып, контрасты затты оның ұртына қасықпен салып, жұтып 

қоюына жағдай жасайды. 

Ішектің артқы бөліктерін зерттеу үшін барийдің сұйық түрін клизма 

арқылы қолданады. Атомдық салмағы төмен контрасты заттарды ұсақ 

малдардың қарыны мен ішектерін зерттеуде аз қолданады, себебі олар 

мүшелердің анатомиялық және функциональді өзгерістерін 

рентгенограммада толық қамти алмайды. 

Азық қорыту мүшелері рентгенограммада толығымен диафрагма мен 

жамбас сүйегі аралығы қамтылып, тік және қаптал проекцияларда R, L 

белгілері қойылып жасалуы керек. Жануарды кеңістікте өз еркімен тік тұрған 

(2.12.1-сурет) кезінде зерттегенде мүшелердің қалыпты орналасуы сақталып, 

ондағы патологиялық құбылыстарды дұрыс ажыратып балауға мүмкіндік 

береді. 

 

2.12.1-сурет. Жануардың 

кеңістікте өз еркімен тік 

тұрған кезінде 

рентгенологиялық зерттеу. 

 
 

Азық қорыту мүшелерін рентгенология тәсілімен зерттегенде олардың 

қалыпты топографиясын (2.12.2-сурет) ескере отырып, арнайы жүйе 

бойынша жүргізеді. Алдымен, контрасты қоспаларды қолданбай тұрып, 

рентгеноскопия тәсілімен тексереді. Өңештің мойын тұсынан бастап, одан 

әрі көкірек қуысын, диафрагманы және құрсақ қуысы мүшелерін жоспарлы 

түрде зерттейді. Рентгеноскопия тәсілімен азық қорыту жүйесінің 

патологиялық өзгерістерін ғана емес, содай-ақ оларды қоршап тұрған 

мүшелердің де жай-күйін байқауға болады. Өңешті рентген сәулесі арқылы 

экраннан қарағанда ондағы тығыздығы жоғары бөгде заттарды , ауаға толған 

өкпе тұсында анық байқауға болады. Құрсақ қуысындағы мүшелерді  

рентгеноскопия тәсілімен зерттегенде ішекке және қарынға газдың 

жиналуына, қалыптасуына, олардың мөлшеріне назар аударады. Қалыпты 

жағдайдағы газдың көп мөлшерде жиналуынан қарын мен бауырдың, 

бүйректің жиектерін анық көруге болады. 
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2.12.2-сурет. Құрсақ қуысының қаптал проекциядағы 

рентгенограммасы. 

1- Он үшінші көкірек омыртқасы 

2- Он үшінші  қабырға 

3- Бірінші бел омыртқа 

4- Жетінші бел омыртқа 

5- Омыртқаның жоталық өсіндісі 

6- Құйымшақ 

7- Жамбас сүйегі 

8- Бірінші құйрық омыртқасы 

9- Жамбас сүйегінің шонданай бөлігі 

10- Ортан жілік 

11- Өкпе 

12- Диафрагма 

13- Бауыр 

14- Қарын 

15- Сол жақ бүйрек 

16- Оң жақ бүйрек 

17- Онекі елі ішек 

18- Тоқ ішек  

19- Тік ішек 

20- Құрсақ қуысы бұлшық еттері 

 

 

Өңешті зерттеу үшін малға барийдің қойыртпағын беріп, монитордан 

оның қарынға дейін жылжуын бақылайды. Осы кезде өңештің тарылуына, 

кеңеюіне, ісіктің немесе дивертикулдың пайда болуына назар аударады. 
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Малдың қарнын және ішектерін контрасты заттардың көмегімен 

зерттегенде оларды алдын-ала дайындықтан (қарынды жуу, клизма, аздап 

ашықтыру, жеңіл іш жүргізетін заттар беру) өткізеді. Рентгеноскопия кезінде 

анатомиялық ауытқуларымен бірге өңештегі, қарындағы, ішектегі тікелей 

немесе жанама функциональді өзгерістердің симптомдарын анықтауға 

(моторлы және эвакуаторлы қызметі, перистальтика, ішек-қарынның барий 

қоспасының босау мерзімі) болады. Рентгенологиялық тәсілдермен 

мүшелердің атқарып тұрған қызметін, орналасқан орнын, пішінін, көлемін, 

ішкі кұрылысын зерттейді. Олардың қызметіне анықтама беретін 

көрсеткіштер: толқынды тербелістерінің жиілігі мен тереңдігі. Керек 

жағдайда рентгенографияға түсіреді, өйткені рентгенограммада кейбір 

мүшелердегі патологиялық өзгерістер мониторға қарағанда анық көрінеді. 

Қарынның жоғарғы бөлігінің, ұлтабардың және тік ішектің орналасқан 

орындары, онекі елі ішек, тоқ ішек әр уақытта ауытқып тұрады. Олардың 

төңірегінде қосымша дерт болса, қалыпты орнынан ығысуы анық көрінеді. 

Мүшелердің пішіні мен көлемінің өзгерулері өзара тығыз байланысты. 

Әсіресе дерттің әсерінен мүшелердің тарылуы жиі кездеседі. Олар іштен туа 

пайда болған ақау не тіршіліктің зардабынан (маңайындағы мүшелердің 

көлемі үлкейіп, қысылуының салдарынан бұлшық еттерінің тыртықтануы 

т.б.) болады. 

Өңеш аурулары. Өңешті барий сульфатымен тығыз толтырғанда оның 

шеттері тегiс болады. Жылжу сатысында  ұзына бойында қатарласқан үш-

төрт қатпар көлеңке көруге болады. Өңештің мойын және өкпе бөлімдері 

рентгеноскопия кезінде контрасты заттарды қолданбаған жағдайда 

көрінбейді. Егер өңеште үлкен ісік, ішіне азық толған дивертикул, 

тығыздығы жоғары бөгде зат болған жағдайда оларды монитордан контрасты 

қоспаларды қолданбай-ақ көруге болады. Өңеш дивертикуласында оның 

шетінен қапшық тәрізді iсiнiп шыққан көлеңкелерді байқауға болады. 

Олардың шырышты қабаты өзгермеген. Өңештің ірі қантамырлары, веналары 

кеңейгенде рентгенограммада шырышты қабат қатпарларын өзгертпеген 

көптеген дөңгеленген толу ақаулары байқалады. 

Өңеште бөгде заттардың тұрып қалуы ауылшаруашылық малдарының 

арасында жиі кездеседі. Малдардың азықтануына, жайылымдарына, тұрған 

жерлеріне (күтіміне) байланысты олардың өңешіне түрлі бөгде заттар 

кептеліп қалады. Күйіс қайыратын, сиыр мен ешкілердің өңешінде 

тамыржемістілер кездессе, мысық (2.12.3-сурет) пен иттердің тамағында 

сүйек пен оның жарықшақтары, темір заттар (ине, түйреуіш, қармақ т.б.) жиі 

кездеседі. 
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2.12.3-сурет. Мысық 

өңешінде сүйектің 

кептеліп қалуы. 

Қаптал проекцияда. 

 
 

Бөгде заттар әр түрлі болады: балықтың, малдың сүйектері жақсы 

көрінеді. Балықтың сүйектері өте ұсақ, рентгеноскопия тәсілімен мониторда  

қарағанда көрінбей қалуы мүмкін, сондықтан рентген суретіне түсірген 

дұрыс. Оларды анықтау үшін рентгенограммаға қаптал проекцияда түсіру 

керек. 

Атомдық салмағы ауыр бөгде заттар рентгенограммада жақсы көрінеді. 

Рентген суретінде өңештегі бөгде заттардың белгілерінің бірі – өңештің 

қабырғасында сүйір жағымен алдына қарап тұрған (симптом «воздушной 

стрелы») ауаның болуы. Рентгенография тәсілі арқылы бөгде затты көре 

алмасақ, ол өңеште бөгде заттың жоқтығына толық дәлел бола алмайды. 

Үлкен пішінді бөгде зат өңештің мойын түсында кептеліп қалса, онда оны 

қарапайым пальпация әдісімен анықтаудың еш қиындығы жоқ болса, сол 

тұстағы майда бөгде затқа диагноз қою рентгенология тәсілінсіз мүмкін емес.  

Өңештің өкпе тұсы бөлігін толық немесе жартылай бекітіп қалған 

үлкен пішінді бөгде затты анықтау үшін ветеринариялық тәжірибеде 

клиникалық және анамнездік мәліметтерді ескере отырып резеңке түтікті 

қолданады. Рентгенология тәсілінің осындай ауруларға дифференциальді 

диагноз қоюда өзіндік орны зор. Оның көмегімен бөгде заттың пішіні мен 

мөлшерін анықтаймыз, ал ол өз кезегінде бөгде затты алып тастауда тиімді 

әдісті таңдауға мүмкіндік береді. Егер бөгде заттың тығыздығы жоғары және 

үлкен болса, онда ол мониторда анық көрінеді. Рентген сәулесін бойына аз 

сіңіретін бөгде заттарды барий сульфатын қолдану арқылы ғана байқауға 

болады. Қоюлығы қаймақтың қоюлығындай барий сульфатын малға аздап 

ішкіземіз. Ол кезде өңештің жартылай не толық бітелгенін көруге болады. 

Өңеш жартылай бітелген жағдайда бөгде зат тұрған жер контрасты затпен 

толмайды да, оның өткенін жіңішке жолақ болып көлеңке беруінен 

байқаймыз. Осыдан кейін аздап су береміз. Су барийдің қалдығын өңештің 

шырышты қабатынан шайып жібереді де, барийдің қалдығы бөгде затта 

қалады. Ал өңеш толық бекітіліп қалған жағдайда барий қорытпасы бөгде 

заттың алдына тоқтап (2.12.4-сурет) жиналады. Ол жерде ұзарған қарқынды 
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көлеңке көрінеді, оның диаметрі қалыпты жағдайдағы өңештің қуысынан 

әлдеқайда үлкен болып келеді. 

 

2.12.4-сурет. Өңештің 

толық бітеліп, барий 

қорытпасының жүрек 

тұсындағы бөгде 

заттың  алдында 

жиналуы. 

 

 
 

Өңештің жіңішкеруі – көбінесе ірі қара малда және жылқыларда 

кездеседі. Жіңішкерудің өңеш қызметінің бұзылуынан тыртықты (рубцовый), 

жаншылуынан (компрессиялы) және қуысының бітелуінен (обтурациялы) 

пайда болатын түрлері болады. Компрессиялы және обтурациялы жіңішкеруі 

өңеш қуысының бірте-бірте тарылуы артқан сайын білінеді. Тарылу деңгейін 

түрлі диаметрлі резеңке түтік енгізу, эндоскоп арқылы анықтауға да болады. 

Компрессиялы және обтурациялы тарылулардың дамуының бастапқы 

кезеңінде, әдетте өңештен ірі кесек азықтардың өтуі бұзылады. Кейінірек, 

қуыс тарылуы өскен сайын, өңеште жұмсақ, тіптен сұйық азықтар да кідіріп 

қалады. 

Өңештің тыртықты стенозы механикалық көмек (зондты дөрекі 

қолданғанда), термикалық (ыстық азық), химиялық (абайсызда күйдіргіш 

заттардың ішке түсуінен) әрекеттердің салдарынан, сондай-ақ кейбір отаның 

асқынуынан пайда болады. 

Тыртықты стенозға рентгенологиялық тәсілмен диагноз қоюда сұйық 

барий сульфатын қолданады. Мониторда немесе рентгенограммада өңештің 

жіңішкерген жерінде контрасты зат ұзындығы әртүрлі жіңішке (2.12.5-сурет) 

қарқынды көлеңке береді. Өңештің жіңішкерген бөлімінің алдыңғы жағының 

кеңейгенін, ол тұста контрасты заттың көптеп жиналып, қарқында көлеңке 

бергені байқалады. 
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2.12.5-сурет. 

Өңештің 

жіңішкерген 

жерінде контрасты 

зат жіңішке 

қарқынды көлеңке 

береді. Өңештің 

тыртықты стенозы.  

 

 
 

Бітегіш стеноз өңештің қуысында ісіктің немесе абсцесстің пайда 

болуымен байланысты. Сонымен қатар өңештің шырышты қабатының 

жуандауынан, өңеш қабырғасына паразиттердің шоғырлану салдарынан да 

болады.  

Ісік (папиллома) немесе абсцесс өңештің көкірек қуысы бөлімінде 

болса, оларды өкпенің фонынан барий сульфатын қолданбай-ақ байқауға 

болады, себебі патологиялық өсіндінің алдынан жиналған азықтың әлсіз 

көлеңкесі көрінеді. Дәл және толық диагноз қою үшін контрасты заттарды 

қолдана отырып зерттеудің маңызы зор. 

Компрессионды стеноздың пайда болуының себептері әртүрлі. 

Өңештің бұл патологиясында ол тек жіңішкеріп қана қоймай, сонымен бірге 

оның өз орнынан ауытқуы мен деформацияланғаны байқалады. Өңеш 

қуысының қалыпты пішінінің өзгеруі, оны қоршап тұрған ұлпалардың 

патологиялық құбылыстарына тікелей байланысты. Мысалы 

деформацияланған кеңірдек, ісіктер, абсцесстер, бифуркациялық лимфа 

түйіндерінің қабынып үлкеюі (ит пен ірі қара туберкулезінде) бауыр мен 

өкпе эхинококкпен қабынғанда өңештің қысылуына әкеледі.   

Өңештің бойымен барий сульфатының жылжуы рентгенологиялық 

зерттеу кезінде тыртықты стенозға ұқсас болып келеді. Дегенмен, жүйелі 

түрде қарағанда оның өзіне тән ерекшеліктері байқалады. Өңештен 

контрасты зат өткенде, оның сырттан түскен қысымның салдарынан (немесе 

өңештің жанындағы мүшеге жабысуы), жіңішкерумен бірге, өңештің 

қалыпты орнынан ауытқуын, қисайған көлеңкелері байқалады. 

Өңештің қысқарып туылуы. Рентгенограммада қарынның бір бөлігі 

көкірек қуысына ауады. Мұндай ауру малдар ішкен азығын жиі құсып 

тастайды. Дерттің бұл түрін диафрагма жарығынан ажырата білу керек. 

Контрасты затты қолдана отырып монитордан қарағанда, қысқа өңештің 

көлеңкесін көруге болады. Диафрагмадан жоғары, қарынның шырышты 

қабатының қатпарлары көрінеді, өңеш пен қарын түбінің аралығындағы 

өткізгіш қалыпты орнынан жоғары тұрады. 

Халазия – өңештің өткізгіштік қызметінің толық жетілмеуі. Жаңа 

туылған төлдерде, күшіктерде кездеседі.  Күшіктердің ішкен сүтін қайтадан 
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құсып тастауынан байқауға болады. Оның бірнеше себептері болуы мүмкін. 

Біріншісі – жүйке жүйесі қызметінің бұзылуы. Екіншіден қалыптан тыс 

толуы. Үшіншіден асығып, жылдам азықтану салдарынан да болуы мүмкін. 

Өңештің қабырғалары созылып, жұқарады, сол себепті толқынды 

тербелістері  ретсіз болып, ішкен азық қарыннан кері, өңешке өтіп, жануар 

ішкен азығын құсып тастайды. Өсе келе және мал азығының қоюлана 

бастауымен құсық тоқтап, қайталанбай кетуі мүмкін. 

Идиопатикалық кеңеюдің рентгенологиялық көрсеткіші болып 

өңештегі тұрып қалған азық пен сұйықтың горизонтальді деңгейі болып 

келеді.  Рентгеноскопия тәсілімен малға барий сульфатын берсек, мониторда 

деңгейдің әртүрлі: төменгі – контрасты жағы жоғары қарқынды, жоғарғы – 

сұйық азықты бөлігі, әлсін қарқынды екені (2.12.6-сурет) байқалады. 

 

2.12.6-сурет. 

Иттің тік тұрған 

кезінде қаптал 

проекциядағы 

рентгенограмма

сы. Өңештің өне 

бойына түгел 

кеңеюі, 

контрасты 

заттың деңгейі 

байқалады.  

 

 
 

Өңештің кеңеюі оның салдану салдарынан болады. Рентгеноскопиялық 

көрсеткіші – ондағы перистальтикалық тербелістің болмауынан контрасты 

заттың орнынан жылжымауы. Идиопатикалық немесе жергілікті өңеш 

кеңеюіне тән дифференциальді диагностикасы болып онда перистальтиканың 

және жұту актысының сақталуы болып табылады. Сонымен қатар анамнездік 

және жалпы клиникалық мәліметтерді ескерудің маңызы зор.  

 

Өңеш дивертикулы –шырышты қабат бұлшық еттерінің шектеліп 

бұлтиып кеңеюі. Мониторда шектеліп кеңеюдің көрініп, қолма-қол жоғалып 

кететін түрі. Бұл түрінде іштен туа пайда болған бұлшық еттің әлсіз жерінен 

шырышты қабаты шығып бұлтиып тұрады. Азықтанған кезде, өңештің 

ішіндегі қысымның өсуіне байланысты, бұлшық еттің осал жерінен 

шырышты қабаты шығып, қысым қайтып қалыпты мөлшеріне келген кезде, 

өңештің созылған жері орнына келеді. Осыдан, өңеште азық бар кезде 

көрініп, өңеш азықтан босаған кезінде көрінбейді. Алғашқы кезде кеңейген 

жер сопақша, шеті анық болып көрінеді. Үлкейе келе шарға немесе (2.12.8-

сурет) дорбаға ұқсайды. Екінші түрінде өңештің сірлі қабаты, маңайындағы 
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мүшелермен байланысып өсуінің салдарынан жабысып, қабырғасы 

тартылып, үшбұрыштанып, бұл жер де шектеліп, кеңейеді. Бұлар да созылып 

шар не дорбаға ұқсас болып кетеді. Өңештің алдынғы қабырғасы өкпенің 

түбіріндегі бездермен жиі жабысып бітеді де, қабырғасы созылып, тартылып 

кеңиді. 

 

2.12.8-сурет. 

Өңештің шектеліп 

кеңейген жерінде 

контрасты заттың 

жиналуы. Өңеш 

дивертикулы.  

 

 
 

Қарын. Қарын ұлпасы рентген сәулелерін бойына аз сіңіргендіктен 

рентгенограммада көлеңке бермейді. Қарынды зерттеуде контрасты заттарды 

қолданбай-ақ, рентгендиагностикалық тұрғыда маңызды, функциональді 

және анатомиялық симптомдардың тікелей және жанама ауытқуларын көруге 

болады.  

Ет қоректі жануарларды тұрған күйінде рентгеноскопия тәсілімен 

зерттегенде жануарлардың қарнында газды көпіршіктің  пайда болуына, 

оның пішініне, ал күйіс қайыратын малдарда мес қарынның жоғарғы, 

дорсальді жағындағы көлеңкелерге назар аударады. Бұл мүшелерде  қалыпты 

жағдайда өзіне тән көлемдегі газдың мөлшері болады. Қарыны бір бөлімді  

жануарларда газ қарынның жоғарғы жағында, диафрагма көлеңкесінің 

тұсындағы омыртқалардың астында орналасады. Рентгеноскопия кезінде, 

өкпе көрінісімен салыстырғанда газды көпіршіктің көлеңкесінің ашықтау 

екені байқалады. Мал азықтанған соң газды көпіршік көлемінің кішірейгені 

байқалып, 1-2 сағаттан соң қайтадан қалпына келеді. Жылдам ашитын 

азықпен қоректенген кезде, оның көлемінің әлдеқайда үлкейгені байқалады.  

Контрасты затты қолданғаннан кейін қарынның шырышты қабығының 

қатпарлары оның түрлi бөлiмдерiнде әр түрлi болып көрінеді. Бір бөлімді 

қарынды контрасты затпен тығыз толтырғанда оның барлық анатомиялық 

бөлiмдерi (2.12.9-сурет) кардиальді, қақпашалық (пилорустық), фундальді 

(қарын түбі) бөлімдері, қарынның кіші және үлкен иіндері анықталады. 

Үстемелі контрастылауда – қарындағы барий сульфатының үстіне ауаны 

үрлеп толтырғанда ондағы нәзік шырышты қабат рельефі – қарын аймағын 

анық байқауға болады. 
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2.12.9-сурет. Ит 

қарынының  

анатомиялық 

бөлiктерiнің сұлбасы. 

 
 

Ит қарынының рентгенанатомиясы. Ауру иттің қарнын 

рентгенологиялық зерттеу – оның көлемін, пішінін, орналасуын, түрлі 

функциональді жағдайлардағы және бұлшық етінің тонусына қарай 

шырышты қабатының қатпарларының суретін көруге мүмкіндік береді. 

Жануарды тігінен тұрғызып қаптал проекцияда зерттегенде қарынның газбен 

толу дәрежесіне сәйкес келетін ақшыл жерлер көрінеді: қарында түзілетін 

газдар қарынның жоғары беткейіне қарай көтеріледі.  

Контрасты зат қолданылып түсірілген рентгенограммада қарынның 

кардиальді аумағын, күмбезін және денесін – көлеңкенің төмен қарай түскен 

бөлігін, ал қарынның қақпалық (пилорустық) бөлігі – көлеңкенің жоғары 

қарай көтерілетін бөлігі байқалады. Қарын көлеңкелерінің төмен түсетін 

және жоғары көтерілетін бөліктерінің арақатынасына байланысты әр түрлі 

тұқымды иттерде негізгі үш түрлі пішінін  байқауға болады. 

1. Дене бітімі мықты, көкірек қуысы дөңгеленген, кеудесі кең, 

бұлшық еттері жақсы дамыған (ротвейлер, мастиф, бульдог т.б.) иттерде 

қалта пішінді  (2.12.9-сурет) қарын болады. Қарын тік проекцияда көлденең 

орналасып, қақпалық бөлікке қарай біртіндеп тарылады. Қарын негізінен 

омыртқа жотасының сол жақ жиегінде орналасып, оңға қарай тарылып, 

пилорус арқылы ішекке ауысады да, қарынның ең төменгі бөлігін құрайды. 

Осы себепті қарынның ең төмен және жоғарғы бөліктерінің арасында бұрыш 

болмайды, бүкіл қарын көлденең дерлік орналасады. 
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 а 
 ә 

2.12.9-сурет.   Контрасты затпен толтырылған қарынның (а) қаптал және 

(ә) тік, дорса-вентральді бағытта жасалған рентгенограммалары. 

 

2. Көкірек қуысы сопақша, дене бітімі орташа (тазы, русская борзая 

т.б.) иттерде үтір пішінді қарын жиі кездеседі. Қарынның төмен бағытталған 

бөлігі қиғаш немесе тік төмен түседі. Жоғары көтерілетін бөлігі қиғаш 

төменнен жоғары және оңға қарай орналасқан. Омыртқа жотасының орта 

тұсында жатады. Жоғары көтерілетін және төмен түсетін бөліктерінің 

арасында тік бұрышқа жақын бұрыш түзіледі. Жалпы алғанда қарын қиғаш 

орналасады. 

3. Шұлық пішінді немесе сопақша қарын. Ол алдыңғы үтір қарынға 

ұқсас, бірақ бірқатар айырмашылықтары бар: атынан көрініп тұрғандай, 

оның төмен кететін бөлігі ұзындау және тік төмен түседі; жоғары көтерілетін 

бөлігі үтір пішінді қарынға қарағанда тігірек жоғары көтеріледі. Кіші иіннің 

түзетін бұрышы сүйірлеу. Бүкіл қарын құрсақтың ортаңғы сызығынан солға 

қарай орналасып, тек аздап оңға қарай өтеді. Қарынның жалпы қалпы – 

вертикальді. 

Қарынның пішіні иттің дене бітіміне байланысты болады. Дене бітімі 

қысқа және жалпақ брахиморфты типті иттерде көбіне қалта пішінді қарын 

кездеседі. Қарын көлденең, жоғары орналасады. 

Дене бітімі ұзын және жіңішке, долихоморфты типті иттерде көбінесе 

тік қалыпта ұзарған шұлық тәрізді қарын кездеседі. Ол кезде бүкіл қарын тік 

проекцияда дерлік омыртқа жотасынан солға қарай және төмен орналасады, 

қарын қақпақшасының көрінісі (пилорустық аумағы) омыртқаға қабаттасып 

байқалады. 

Дене бітімі орташа типті иттерде қарын пішіні үтір тәрізді келеді. 

Қарынның орналасу қалпы қиғаш және биіктігі жағынан орташа. Мұндай 

қарын пішіні мен орналасу қалпы кең таралған. Қарынның пішіні мен 

орналасу қалпына оның бұлшық еттерінің жиырылуы үлкен әсер етеді. 

Контрасты рентгенограмма қарын (тонусы жөнінде) азыққа толған 

кездегі оның қабырғасының «жазылып-жиырылуының» сипаттамасы 

жөнінде мағлұмат береді. Аш кезде қарын қабырғалары қабысқан күйде 

болады, ал оған азық түскенде оның қабырғалары жазылып, көлемі ұлғая 

бастайды. Тонусы қалыпты қарынға азық түскеннен кейін қарындағы газ 
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жоғары қарай көтеріліп, үшбұрыш түрінде орналасады. Қарын күмбезімен 

шектелген ауа көпіршігі жарты шар немесе төңкерілген кесе пішіндес келеді.  

Тонусы төмен қарында газ түзетін үшбұрыш сүйір төбелі ұзарған 

пішінді келеді де, ал газды көпіршік төмен қарай тарылған сопақша пішінді 

келеді. Азық бөгелместен болбыраған қапшық тәрізді қарынның үлкен иініне 

түсіп, оны төмен тартады, қарын ұзарып, шұлық пішініне келіп, вертикальді 

орналасады. 

Қарынның пішінін зерттеу үшін, оны контрасты затпен толтыру қажет. 

Оны ішінара толтырғанда шырышты қабықтың бедерін көруге болады. 

Қарынның шырышты қабық қатпарлары жиырылғанда, ұлпалардың тургоры 

өзгеріп ісінгенде, басқа қабаттармен салыстырғанда шырышты қабықты 

жылжымалы ететін шырышастылық негізінің борпылдақ қабатының 

құрылысы көрінеді. 

Қарын аурулары. Малдардың қарын ауруларының рентгендік 

диагностикасын контрасты заттарды қолдана отырып жүргізеді. Контрасты 

заттарды қолдану арқылы қарынның тек функциональді ғана емес, сонымен  

бірге морфологиялық өзгерістерін де байқауға болады. 

Қарынның шырышты қабатының микробедерін рентген арқылы көру үшін: 

1- диспергаторлар мен стабилизаторлар қосылып арнайы дайындалған 

барий сульфаты  қолданылады. Диспергаторлар ретінде жұмыртқаның 

сары уызы қолданылады, ондағы қоспалар арақатынасы: күкірт 

қышқылды барий – 95-100 г, су – 45-50 мл, жұмыртқаның саруызы – 1,2-

2,0 г. 

2- арнайы компрессормен дозалы үрлеу қолданылады 

3- көздемелі суретке арналған сандық рентген аппарат пен монитор 

пайдаланылады. 

Шырышты қабатта патологиялық өзгерістің дамуында, мысалы 

гастриттер кезінде, ареолдардың мөлшері ұлғайып, пішіні өзгереді. 

Гастрит – қарынның шырышты қабатының қабынып, қатпарларының 

ісініп, санының өзгеруімен сипатталады. Гастриттер жіті және созылмалы 

болып екіге бөлінеді. Созылмалы түрі өз кезегінде гипертрофикалық, 

атрофикалық және шырышты болып келеді. Шырышты гастритті 

рентгенологиялық тәсілмен анықтау мүмкін емес.  

Созылмалы гастриттердің жалпы рентгенологиялық белгілері 

морфологиялық және фунциональді симптомдардан тұрады. Созылмалы 

гастритке  диагноз қоюда фунциональді симптомдардың маңызы зор. Ең 

алғашқысы – гиперсекреция симптомы, ол тексеру барысында жоғарылайды. 

Созылмалы гастрит кезінде шырышты қабат бетінде көп мөлшерде 

шырышты сұйық жиналып, ол барий қоспасымен қосылғанда, 

рентгенограммада ұсақ ағарулар түрінде жақсы анықталатын «мәрмәр» 

суретін  береді. Созылмалы гастритке тонустың жоғарылуы және төмендеуі, 

эвакуацияның жоғарылауы немесе баяулауы түріндегі қарынның 

перистальтика қызметінің бұзылуы тән. Гастриттердің рентгендиагностикасы 
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барысында шырышты қабат бедері (пішіні, жуандығы, қатпарлардың саны) 

мұқият зерттеледі.  

Қазіргі уақытта ветеринариялық тәжірибеде иттердің қарын алаңын 

немесе микробедерін зерттеуге үлкен мән беріліп отыр. Ареолдардың пішіні 

дөңгелек, сопақша пішінді, мөлшері 1-3 мм-ге дейін болады. Қалыпты 

жағдайда олар көрінбейді немесе қиын анықталады. 

Гипертрофикалық гастритте мониторда немесе рентгенограммада 

қарын қатпарларының кеңейіп, деформацияланғаны байқалады. Гастриттің 

бұл түрінде шырышты қабат бедерінің диффузды өзгеруі тән. Бұл кезде 

қатпарлардың саны мен жуандығының біршама ұлғаюы, кейбір жерлердің 

біртекті емес қалыңдауы байқалады, деформацияланған қатпарлар полип 

тәрізді қалыңдап, кейде рак кезіндегі «атипті бедерге» ұқсас көрініс береді. 

Бірақ рактан айырмашылығы – перистальтика әсерінен және қарынның 

контрасты затпен толуы барысында өзінің пішінін сақтайды. Қарынды 

контрасты затпен толтырғанда оның төменгі жағының жиектері біртексіз 

болып, өсінділердің көлеңкелерінің ішке қарай бағытталғаны (2.12.11-сурет) 

көрінеді. Шырышты қабат бедерін дөрекі өзгерісінің көрінісі қарынның 

ішіндегі терең және ретсіз тісше тәрізді үшкір көлеңкелер болып табылады. 

Қарын ұзарып, бұрыштана үшкірленіп қарын екі бүктеледі. 

 

2.12.11-сурет. Қарын қатпарлары 

кеңейіп, деформацияланған. 

Гипертрофикалық гастрит.  

 
 

Полипозды гастрит. Полипозды гастритке ең алдымен, қарынның 

шырышты қабат бедерінің қалыңдауы мен қатпарлардың ісінуі түріндегі 

өзгерістер тән. Шеттері анық емес, дөңгелек толу ақауы  пайда болады, олар 

өзгерген шырышты қабатта орналасады. Полипозды өзгерістер шырышты 

қабатын ауа айдау арқылы тексеру барысында жасалған рентгенограммада 

анық көрінеді. 

Полипозды гастритке дифференциальді диагноз қоюда гиперсекреция, 

мәрмәрлық бедер, белсенді перистальтика, эвакуаторлық қызмет бұзылысы 

сияқты функциональді өзгерістер қосарланып жүретінін ескеру керек. 

Атрофикалық гастритте қарынның шырышты қабат қатпарларының 

жұқарғаны немесе толығымен жойылып кеткені, оның төменгі жиегінің 

біртегістігі, жылтырлығы, атониялық өзгерістері байқалады. Қарынның 

шырышты қабатының эрозиясы көптеген себептерден, соның ішінде сепсис, 

дәрілік заттар әсерінен туындауы да мүмкін. 
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Шырышты қабат қатпарлары өзгерген – қалыңдығы кейде толығымен 

тегістелген. Өзгерген шырышты қабат фонында жиектері анық емес 

полиптерге ұқсас бедердің толу ақаулары көрінеді. Көбіне ақаулар  

перистальтика кезінде жойылып кетеді, олардың көпшілігі дұрыс емес, 

сопақша пішінді. Бұл ақаулардың ерекшілігі – шырышты қабаттың эрозивті 

бетінің көрінісі болып табылатын ұсақ «барий деполарының» болуымен 

сипатталады. Олар шырышты бедерінің көздемелі рентгенограммаларында 

жақсы көрінгенімен, рентгеноскопия тәсілімен зерттегенде байқалмауы да 

мүмкін.  

Қарындағы ойық жара (язва). Қарынның шырышты қабатында толу 

ақауы пайда болып, соның айналасында қарын қабырғасының жұқарғаны 

байқалады. Бұл ауру иттердің арасында жиі кездеседі. Қарындағы ойық жара 

барлық уақытта рентгендік тәсілмен байқала бермейді. Оған диагноз қою 

үшін тікелей және жанама рентгендік белгілерді ескере отырып бақылайды. 

Араға уақыт салып ауруды бірнеше рет рентгенологиялық тәсілмен 

зерттеудің де ауру малға толық диагноз қоюда маңызы зор.  

Аурудың жанама немесе функциональді белгілері қарынның 

бірқалыпты физиологиялық жұмысының өзгеруімен сипатталады. Оны 

контрасты затты қолдана отырып рентгеноскопия тәсілімен  жүргізеді. 

Қарындағы ойық жараның өзіне тән жанама ерекшеліктерінің бірі – 

қарын бұлшық еттерінде жергілікті, циркулярлы спазмалық жиырылудың 

болуы. Ол рентгенограммада немесе мониторда қарынның орта тұсының 

қатты жиырылумен, «құм сағаты» симптомымен ерекшеленеді. Бұлшық 

еттердің жиырылуынан, қарынның көлеңкесі екіге бөлініп, арасындағы 

жіңішкерген «мойынынан» ол құмды сағатқа (2.12.12-сурет) ұқсас болады. 

Көбінесе ойық жара қарынның жиырылған тұсында болады.  

 

2.12.12-сурет. 

Қарынның шеттері 

біртексіз, орта 

тұсы жиырылған, 

«құм сағаты» 

симптомы. 

Қарынның ойық  

жарасы.  

 

 

 
 

Қарынның ойық жарасының тағы бір жанама белгісі – гиперсекреция, 

қарындағы контрасты заттың жоғарғы жағында сұйықтықтың жиналуымен 

және оның ұзақ уақыт бойы ішекке қарай жылжымауымен ерекшеленеді.  
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Рентгенографиялық тәсілмен зерттеулерде қарындағы морфологиялық 

белгілер мен ондағы анатомиялық өзгерістерді байқауға болады. Осы 

өзгерістерге тән белгілерге дивертикулаға ұқсас «бұлтию» симптомы жатады. 

Қарынның жұқарған қабырғасындағы ойық жараның ішіне барий сульфаты 

толып, рентгенограммада сыртына қарай бағытталған дивертикул тәрізді 

көлеңке береді. 

Қарынның жіті кеңеюі. Қарынның жіті кеңеюіне тікелей әсер ететін 

басты симптом көп мөлшерде газдың жиналуы. Рентгеноскопия кезінде 

қарын көлемінің едәуір ұлғайғанын, газды көпіршіктің төменгі деңгейінің 

жоғары қарай ығысқаны байқалады. Жануар тыныс алғанда қарындағы 

сұйықтың қимылы көрінеді. Өкпедегі жүрек-диафрагмалы үшбұрыштың 

көлеңкесі анық емес, кейде тіпті көрінбей кетеді. Диафрагма көкірек қуысына 

қарай жылжып (2.12.13-сурет), қимылы азаяды. Қарынның жіті кеңеюі басқа 

аурулардың асқынуынан да болуы мүмкін. Мысалы, ішектің бітелуінде 

немесе оның жіті метеоризмі кезінде.  

 

2.12.13-сурет. Қарын жіті кеңейіп, 

диафрагма құрсақ қуысына қарай 

жылжыған (тік проекцияда).  

 

 
 

Қарындағы бөгде заттар. Малдардың қарнында түрлі заттардың 

болуы (майда тастар, шеге,  ине, ағаш, сүйек т.б.) мүмкін. Көбінесе бөгде 

заттар иттің  қарнында (2.12.14-сурет), сиырдың қатпаршағында кездеседі. 

Тығыз, атомдық салмағы жоғары бөгде заттар рентгенограммада немесе 

мониторда анық көрінеді. Тығыздығы төмен, жұмсақ заттарды анықтау қиын. 

Ондай бөгде заттарды барий сульфатын қолдана отырып анықтайды. 
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2.12.14-сурет. 

Иттің 

қарнындағы 

бөгде зат 

(сымтемір). 

 
Сиырдың қатпаршағындағы бөгде затты анықтау, бұл мүшелердің 

анатомиялық-топографиялық ерекшеліктеріне қарай рентгенография тәсілін 

қолдануда қиыншылықтар туғызғанымен, қазіргі заманға сай өте қуатты 

рентген түтігі бар құрылғымен толық диагноз қоюға болады.  

Қарынның қатерлі ісігі иттен басқа жануарларда сирек кездеседі. 

Қарын қабырғасының қатерлі ісігі аурудың алғашқы сатысында клиникалық 

өзгеріс бермейді.  

Рентгенологиялық зерттеулерде қарынның контрасты затпен біртектес 

толмауы – қатерлі ісікке тән белгі. Егер ісік ыдырап, арасында ашық жер 

болса, барий сульфаты сол жараға кіріп, қосымша жараның ішіне жиналған 

барийдің көлеңкесін береді.   

Рентгенограммадағы (немесе монитордағы) аурудың белгілеріне 

шырышты қабаты қатпарларының ауытқуы жатады. Ісіктің астарлап өсуі 

салдарынан шырышты қабаттың қатпарлары жайылып жұқарады, қарынның 

қабырғасы қалыңдайды. Шырышты қабаттың қатпарлары бағытын өзгертіп, 

серпінділігін  жоғалтады. Толқынды тербелістері көрінбейді. Ісіктің көлеміне 

байланысты қарын тарылып, шектеліп жіңішкереді, көлемі кішірейеді. 

Қатерлі ісік өсу бағытына қарай, көлеміне, жетілу кезеңіне байланысты 

бірнеше түрге бөлінеді: 

1) Бұжырланып, бөлек-бөлек болып, қарынның ішіне қарай өсетін 

(2.12.15-сурет)  түрі  –  полип тәрізді рак. Өсіп ұлғаю мерзімі өте жай. 

Ыдырап, ашық жара пайда болуы мүмкін; 

2) «Кесе» тәрізді түрінде – ісік қарынның ішіне қарай өседі, ортасынан 

ыдырап, ашық жара пайда болады, сол себептен «кесе» тәрізді деп аталады. 
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2.12.15-сурет. Қарынның көлемі кішірейген, шеттері біртексіз, бариймен 

толтырғанда ашық жерлер байқалады. Сандық технология көмегімен ісіктің 

мөлшерін дәл анықтауға болатыны келтірілген. 

 

Пішіні жағынан қарынның қарапайым созылмалы жарасына ұқсайды. 

Өсу мерзімі өте жай. Кейінірек жан жаққа таралуы мүмкін.  

3) Астарлап, жайылып өсетін түрі (диффузды ісік). Ісік қарынның 

қабырғаларын астарлап өседі де, аса көп ішке шықпайды. Қарынды 

кішірейтіп, көлемін тарылтады. Толқынды тербелістері байқалмайды, ісік өте 

қатерлі. 

Ішек аурулары. Ішек пен оның ішіндегі сөл өзін қоршаған құрсақ 

қуысындағы басқа мүшелермен тығыздығы біртектес болған соң 

рентгенограммада немесе мониторда олардың дифференциальді көлеңкелері 

(2.12.16-сурет) көрінбейді. Сондықтан, ішек ауруларын рентгенология 

тәсілімен зерттегенде де контрасты заттарды қолдану керек. Ішектің 

метеоризмі және бітелуі сияқты ауруларда барий сұйығын қолданбай-ақ 
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байқауға болады. Мұндай жағдайларда рентгенограммада ішектің кейбір 

бөліктерінде газдың көптеп жиналғаны байқалады. 

 

2.12.16-сурет. Ішектердің барий 

қоспасымен біртексіз толуы. 

Энтерит.   

 
 

Ащы ішекті рентгенологиялық зерттеу арқылы оның морфологиялық 

және функциональді ерекшеліктерін анықтауға болады. Ол үшін, ауру 

жануарға 100 г барий сульфатынан және осындай көлемдегі судан тұратын 

контрасты ерітіндіні ішкізеді, 2,5 сағаттан соң ерітінді соқыр ішекке жетеді. 

Ерітіндінің соқыр ішекке бұл уақыттан ерте не кеш жетуі ащы ішектің 

қозғалыс қызметінің бұзылғанын білдіреді. Жіңішке ішектің шырышты 

қабатының рельефі мен моторлық қызметі 1, 2 және 3 сағаттан соң ауру 

малға әр 15-30 минут сайын контрасты зат ішкізе отырып, бірнеше 

рентгенограмма түсіру арқылы бағаланады. Рентгенограммада ішектің 

әркелкі толтырылуы, шырышты қабат бетінің пішінінің өзгеруін, 

эвакуаторлық қызметінің өзгеруін байқауға болады. 

Тоқ ішекті рентгенологиялық зерттеу үшін барий ерітіндісін ауыздан 

немесе тік ішек арқылы енгізеді, 3-6 сағаттан соң тоқ ішектің жоғары 

бағытталған бөлігі толады. Көлденең ішек 8-9 сағаттан соң, ал 12-16 сағаттан 

соң тоқ ішектің барлық бөлігі рентген контрасты ерітіндіге толады. 

Рентгенологиялық зерттеу арқылы тоқ ішектің қозғалыс қызметінің 

бұзылуын, оның ұзындығын, пішінін, әр түрлі қозғалыс қызметінің, 

перистальтиканың өзгеруін анықтауға болады. 

Малдардың ішектерін рентгенология тәсілімен тұрып тұрған күйінде 

зерттейді. Ұсақ малдар мен иттің ішектерін зерттеу ірі малдарға (жылқы,  

шошқа) қарағанда жеңіл. Күйіс қайыратын малдардың (сиыр, қой) құрсақ 

қуысындағы мүшелердің орналасуының анатомиялық ерекшелігіне 

байланысты рентгенологиялық зерттеулерді жүргізу қиындау болады.  

 Ішек ауруларын рентгеноскопия тәсілімен зерттегенде малдың  

контрасты затты қабылдаған уақытына, ішектің құрсақ қуысында өзара 

орналасуы мен перистальтикасына, газдың және бөгде заттың болуына көңіл 

аударады. Ішектегі функциональді ауытқуларды контрасты заттың көмегімен 

анықтау үшін  араға уақыт салып бірнеше рет тексеру керек. 

Ішектің метеоризмі. Ішекке газдың жиналуына тән көрініс, ол 

зерттеліп жатқан аймақта пішіні мен түрі әрқалай ашықтанған бірнеше 

бөліктердің болуы. Олардың саны ішекте газдың пайда болу дәрежесіне 
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байланысты. Ашықтанған газ көлеңкелерінің тұрақты орны болмайды, олар 

құрсақ қуысы мүшелерінің арасында әрдайым өзінің орнын ауыстырып, 

жылжып отырады. Мұндай өзгерістер тез ашитын азықтың салдарынан 

болған ішектің жіті метеоризмінде немесе ішек-қарынның катаральді 

созылмалы ауруларында кездеседі. 

Ішектің бітелуі. Ішектің бітелуінің себебіне – онда копростаздың, 

ісіктің, кұрттардың т.б. түрлі бөгде заттардың болуы жатады. Ішектің бітелуі 

– толық және жартылай болып екіге бөлінеді және бұл бітелулер ішектің 

алдыңғы немесе артқы бөлімдерінде де кездеседі. 

Рентгенограммадағы бітелуге тән белгілерге, онда көптеген газды 

көпіршектерде горизонтальді деңгей көлеңкелерінің болуы жатады. Мұндай 

деңгейлердің пайда болуына ішектегі газдың жылжымауы, содан ішектің 

қабырғалары керіліп, табиғи контрастылық пайда болып, ондағы 

сұйықтардың көлеңкелері айқын байқалады.  

Рентгеноскопия кезінде сұйық деңгейлерінің көлеңкесінің ұзақ уақыт 

бойы өзінің орнынан жылжымауына ішектің атониясы себеп болады. Газ 

жоғарғы жағында, ал сұйық (сөл) төменгі жағында жиналғандықтан рентген 

суретінде «төңкерілген кесенің» көрінісін көруге болады (2.12.17-сурет). Бұл 

көрініс «клойбер деңгейі» деп сол белгінің пайда болу себебін зерттеп, 

анықтаған ғалымның атымен аталған. 

2.12.17-сурет. Тігінен тұрған 

иттің құрсақ қуысының қаптал 

проекциядағы 

рентгенограммасы. Ішекте 

газдың жиналуы,  көптеген 

«клойбер деңгейі» симптомы 

байқалады. 

 

 
 

Бітелудің себебі рентгенпозитивті тас, темір сияқты заттар немесе 

тығыздығы жоғары қатты нәжіс (2.12.18-сурет) болса бірден, дәл анықтауға 

болады. Ісік, құрттардың жиынтығы, жұмсақ резеңке сияқты денелер аздап, 

кейде тіпті байқалмайды. 
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2.12.18-сурет. Құрсақ 

қуысында әр түрлі пішінді, 

қарқынды  көлеңкелер 

байқалады. Ішекте нәжістің 

қатып қалуы, қуығы үлкейіп, 

несепке толған.   

 

 
 

Ішектегі бөгде заттар. Малдардың, көбінесе иттердің ішегінде бөгде 

заттар жиі кездесіп отырады. Олар әртүрлі (металлды шариктер, ірі тастар, 

резеңке доп т.б.) заттар (2.12.19-сурет) болуы мүмкін. Егер бөгде заттың 

диаметрі ащы ішектің қуысымен бірдей немесе кішірек болса, уақыт өтуімен 

ешқандай асқынусыз нәжіспен сыртқа шығып кетеді. Пішіні үлкен бөгде 

немесе ішектің сөлінен ісінетін заттар ішектің қуысына кептеліп толық 

бекітеді. Ішектегі тығыздығы жоғары немесе металл заттар 

рентгенологиялық зерттеулерде қарқынды көлеңкемен көрінеді.  

 

2.12.19-сурет. Иттің 

ішегіндегі бөгде зат.   

 
 

Тығыздығы төмен (ағаштың бөлшегі, резеңке) бөгде заттар 

рентгенограммада және мониторда анық байқалмайды. Олардың тығыздығы 

құрсақ қуысы мүшелерінің тығыздығымен бірдей болғандықтан көрінбейді. 

Мұндай бөгде заттарды ішектің перистальтикасы бұзылып, онда газдың 

жиналуынан байқауға болады. 

Құрсақ қуысындағы ісіктер. Ісіктің бұл түрі иттерде жиі кездеседі. 

Мұндай ауруларға дәл диагноз қою үшін рентгенконтрасты заттарды қолдану 

керек. Ісіктердің тығыздығымен оны қоршаған мүшелердің тығыздығы 
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бірдей болса олар рентгенограммада көрінбейді. Сондықтан, жанама 

белгілерге көңіл аудару керек. Мұндай белгілерге іші контрасты затпен 

толған ішек иірілімдерінің өзінің анатомиялық орындарынан, маңайындағы 

ісіктің көлемінің ұлғайып, ішекті жан-жаққа ығыстырып қысуының 

салдарынан (2.12.20-сурет) жылжуы жатады. Бұл тәсілмен ісіктің түрін 

ажырата алмасақ та, оның санын, пішіні мен орналасуын анықтауға болады. 

 

2.12.20-сурет. Контрасты затпен 

толған ішек иірімдерінің ұлғайған 

ісіктің салдарынан өзінің қалыпты 

анатомиялық орындарынан жан-

жаққа ығысуы.  

 

 
 

Жануарлардың диафрагмалық жарығы – құрсақ мүшелерінің 

диафрагмадағы саңылау арқылы көкірек қуысына қарай ауытқуы. Құрсақ 

қуысындағы қысым көкірек қуысындағы қысыммен салыстырғанда жоғары 

болғандықтан диафрагма көкірек қуысына қарай жабысып тұрады. Осы 

қысымның әсерінен құрсақ қуысындағы мүшелер  тек көкірек қуысына қарай 

жылжып, өкпенің сығылуына және венозды қан айналымының бұзылуына  

әкеледі.  

Диафрагма екі қуысты өзара бөліп тұрудан басқа да функциялар 

атқарады. Оған жанында орналасқан мүшелер бекиді, сондай-ақ 

динамикалық функциялар – респираторлы (тыныс алуда), кардио-

васкуляторлы, азық қорыту моторикасы мен лимфа айналымына қатысады. 

Диафрагма жарығы жарақаттан болған немесе туа біткен болып 

екіге бөлінеді. Жарақаттан болған жарық ашық және жабық түрлерге 

бөлінеді. Сыртқы механикалық күштің әсерінен жарақаттаушы заттың 

көкірек немесе құрсақ қуыстары арқылы диафрагманы зақымдауы ашық 

жарақат болып саналады. Жабық түрі жануардың құлауынан, жол апатынан 

немесе ісіктің әсерінен құрсақ қуысындағы қысымның дамуынан болады. 

Жарақаттан болған жарықтың клиникалық белгілері әртүрлі, оларды 

тыныс алу немесе азық қорыту жүйелерінің ауруларына да жатқызуға 

болады.   

Туа біткен диафрагма жарығы көбінесе жаңа туған күшіктердің 

арасында жиі кездеседі. Азық қорыту мүшелерінің ауруларында кездесетін 

құсу мен лоқсу сияқты клиникалық белгілері кездеседі, күшік денесін 
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көбінесе тік ұстауға тырысады. Ондай күшіктер алғашқы бірнеше айдың 

көлемінде өліп қалады.  

Рентгенограммада өкпе аумағында жүректің сұлбасы ажыратылмайды, 

көптеген пішіні әртүрлі жарықтанған көлеңкелер байқалады. Контрасты 

затты қарынға енгізген соң 10-15 минуттан кейін жануарды тік және қаптал 

проекцияларда рентген суретке түсіргенде барий сульфатымен толған ішек 

иірімдерінің көлеңкелері көкірек қуыс аймағынан байқалады (2.12.21-сурет). 

Жануарды тік тұрған күйінде зерттесек, көкірек қуысының тұсында ішектегі 

«клойбер деңгейі» симптомын байқауға болады.  

  

 
А 

 
Ә 

2.12.21-сурет. Көкірек қуысының қаптал проекциядағы барий сульфатын 

қабылдағанға (а) дейінгі және (ә) кейінгі рентгенограммалары. а – 

рентгенограммада жүрек сұлбасы көрінбейді, өкпе аумағында көптеген 

ағарған көлеңкелер, ә– барий сульфатымен толған ішектің көлеңкелері 

көкірек қуысында байқалады. 

 

Кіндік айналасы – құрсақ аймағының әлсіз аумағының бірі болып 

саналады, кіндік тұсында құрсақ қабырғасы тек тері, тері асты шандырымен 

тік бұлшық еттің апаневрозынан құрылған және ішпердемен астарланған. 

Құрсақ қабырғасының жарықтары деп – құрсақтың сірлі қабатымен 

бірге ішкі мүшелердің анатомиялық немесе жасанды тесіктері арқылы тері 

астына шығуын атайды. Жарықтың құрылысына келетін болсақ – ол жарық 

сақинасынан, жарық түсіндісінен және жарық қалтасынан құралған. Жиі 

кездесетін жарықтарға кіндік және шап жарықтарын жатқызуға болады, ал 

диафрагмальді жарықтар сирек кездеседі. Жарық түсіндісіне байланысты 

олар келесі түрлерге бөлінеді: салынатын – түсінді еркін орнына келтіріледі, 

салынбайтын – жарық сақинасы тар болғандықтан түсінді орнына 

келтірілмейді, оның бір түрі ретінде қысылған жарықтарды атауға болады. 

Қысылған жарықтарда түскен мүшенің қан айналымы бұзылады. Егер 

құрсақтың сірлі қабаты жыртылған жағдайда ондай патология «проляпсус» 

деп аталады. 

Жарық түсіндісінің рентгенограммадағы белгілеріне жарық сақинасы 

арқылы шыққан ішектің көлеңкелері, құрсақ бұлшық еттерінің жарық 
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тұсында үзілгені жатады (2.12.22-сурет). Салынатын, қысылмаған жарықты 

контрасты зат қолданып зерттегенде, барий сульфатының түсінді ішіндегі 

ішек арқылы өткенін байқауға болады. 

 

 

2.12.22-сурет. Құрсақ 

қуысын қаптал 

проекцияда түсірген 

рентгенограммасында 

құрсақ қабырғасының 

(құрсақ бұлшық еттері) 

жарық тұсында үзілгенін, 

жарық сақинасы арқылы 

шыққан ішектің 

көлеңкелері байқалады. 

 

Көптеген сырттан келетін жағымсыз факторлар буаздықтың алғашқы 

сатыларында жатырдағы эмбрион мен төлдің дамуына кері әсер берсе,  

екінші жартысында күшіктердің барлық ішкі мүшелері мен жүйелері 

біршама жетілгендіктен рентген сәулесінің кері әсері төмендейді. Ит 

буаздығының соңғы күндерінде күшік сүйектерінде кальций көптеп 

жиналғандықтан рентген суретте (2.12.23-сурет) анық көрініс береді. Ұсақ 

жануарларды рентгенография тәсілімен тік және қаптал проекцияларда 

зерттеп, күшіктің санын, орналасуын және мөлшерін анықтауға болады. 

 

 

2.12.23-сурет. Құрсақ 

қуысының қаптал проекциядағы 

рентгенограммада жатырдағы 

күшіктің бас сүйегі мен аяқ 

сүйектерінің көлеңкелері анық 

байқалады.  

 

 

 Тік және тоқ ішектерді қоршаған мүшелердің қабынып үлкеюінің  

әсерінен (2.12.24-сурет) олардың қалыпты орнынан ауытқуы, ішектің жоғары 

немесе төменге қарай жылжуы байқалады. Соңғы бел омыртқасы мен 

белдеме сүйектерінің астында орналасқан лимфа түйіндерінің үлкеюінен, 

гематома, абсцесс немесе ісік әсерінен тік ішектің төменге жаққа 

жылжығаны байқалады. Ал тік ішектің жоғары, дорсальді бетке қарай 

жылжуы жатыр мен қынап мүшелері қабынуынан, қуық алды (простата) 

бездерінің үлкеюінен болады. 
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Тік ішек пен оны қоршаған мүшелердің ауруларын ажырату үшін 

рентгенконтрасты зат барий сульфатын қолданады. Контрасты затпен толған 

ішектің көлеңкесі рентгенограммада айқын (2.12.25-сурет) байқалады. 

 

 
а 

  
ә 

 

2.12.24-сурет. Тоқ және тік ішектердің қоршаған мүшелердің  қабыну 

әсерінен ауытқуының сұлбасы. (а) вентральді және (ә) дорсальді бетке 

жылжуы. 
 

2.12.25-сурет. Контрсты затпен толған  

тік ішектің  дорсальді бетке жылжуы 

 
 

Парапроктит – тік ішек айналасы майының іріңдеп кабынуы. Анус 

пен тік ішек айналасындағы майда пайда болатын іріңді қуыс тік ішектің 

параректальді жыланкөз деп аталады. Жыланкөздің  сыртқы саңылауына ірің 

ағуы, кейде нәжіс, азық қалдықтары, газ шығуымен сипатталады. 

Парапроктиттің басталуына тік ішектің шырышты қабатының (балық 

сүйегімен, қатты нәжіспен) жарақаттануы себеп болады. Жыланкөздің ішкі 

тесігі ішектің артқы, алдыңғы бетінде және сыртқы қабырғасында, 

сфинктерден жоғары және төмен орналасуы мүмкін (2.12.26-сурет). 

 

 

2.12.26-сурет. Рентгенконтрасты 

затпен толтырылған тік ішектің 

рентгенограммасы. Ішектің өзінің 

қалыпты орнынан ауытқығаны 

байқалады. 
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Бақылау сұрақтары 

1. Азық қорыту мүшелерін  рентгенологиялық тәсілмен зерттеу үшін қандай 

рентген контрасты заттарды  қолданады? 

2. Азық қорыту мүшесін ең алғашқы контрасты қоспа беріп зерттеген кім? 

3. Рентгенологиялық тәсілмен жануарларды кеңістікте өз еркімен тік 

тұрғызып зерттеудің қандай артықшылығы бар? 

4. Өңеште рентгеннегативті бөгде затты қалай анықтайды? 

5. Өңеш стенозының рентгендік белгілері қандай? 

6. Өңештің идиопатикалық кеңеюінің рентгендік белгілері қандай? 

7. Өңеш дивертикуласының рентгендік белгілері қандай болады? 

8. Қарынның шырышты қабатын рентгенография тәсілімен зерттеу қалай 

жүргізіледі? 

9. Үстемелі контрастылау дегенді қалай түсінесіз? 

10. Қандай рентгенологиялық белгілер бойынша өңештің, қарынның, ішектің 

ауруларын анықтайды? 

11. Қарын-ішек жолдарын зерттеуде суда еритін йодты контрасты заттармен 

салыстырғанда барийді қолданудың артықшылығы қандай? 

12.  Рентгенконтрасты зерттеулер үшін барий қалай дайындалады? Үстемелі 

контрасты зерттеулер немен ерекшеленеді?  

13.  Неге қарын-ішек жолдарына контрасты затпен зерттеу кезінде ауру 

жануарды азықтандыруға тыйым салады? 

14.  Өңешті рентгенография тәсілімен зерттеуге  көрсетілімдер қандай? 

15. Өңеш ісігінің рентгенологиялық көрінісін сипаттаңыз. 

16.  «Клойбер деңгейі» термині нені білдіреді? 

17.  «Құм сағат» термині нені білдіреді? 

18. Өңеш, қарын және ішек жолдарына контрасты затты пероральді енгізу 

мерзімі және оны не үшін білу қажет?  

19. Иттің қарыны қандай бөліктерден тұрады?  

20. «Толымның ақауы» рентгендік белгісі бар қарын-ішек жолдарының 

ауруы рентгенограммада қалай көрінеді? 

21. Гипертрофикалық гастриттің рентгендік белгілері қандай? 

22. Қарындағы рентгеннегативті және рентгенпозитивті бөгде заттар қалай 

сараланады? 

23. Қарын қатерлі ісіктерінің қандай түрлері бар? Олардың рентгендік 

белгілері қандай? 

24. Ішектің бітелуінің рентгендік белгілері қандай? 

25. Құрсақ қуысы ісіктерінің басты рентгендік белгілеріне не жатады? 

26. Диафрагма жарығын рентгенография тәсілімен зерттеу қалай жүргізіледі? 

Рентгендік белгілері қандай? 

27. Құрсақ қабырғасының жарығы дегеніміз не, оның рентгендік белгілері 

қандай? 

28. Ұсақ жануардың буаздығын рентгенография тәсілімен анықтауға бола 

ма? 
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Жануарлардың азық қорыту жолдарының рентгенограммасын 

зерттеу жоспары 

Барлық азық қорыту жолдарын біртұтас түтік деп алсақ, өңеш, қарын және 

ішектердегі патологиялық өзгерістерді жалпы бірнеше синдромдарға 

біріктіруге болады: 

1. Азық қорыту жолдарының кеңеюі: 

а) Өңеш, қарын немесе ішектердің диффузды (жалпы) кеңеюі. 

б)  Өңеш, қарын немесе ішектердің локальді (жергілікті) кеңеюі. 

2. Азық қорыту жолдарының тарылуы: 

а) Өңеш, қарын немесе ішектердің диффузды (жалпы) тарылуы. 

б)  Өңеш, қарын немесе ішектердің локальді (жергілікті) тарылуы. 

3. Тегіс емес контурдағы төмпешіктер синдромы. 

4. Шырышты,  сірлі қабат иірімдерінің патологиялық синдромы. 

Жоғарыда көрсетілген синдромдарға екі түсініктеме беруге болады. 

Біріншіден, азық қорыту мүшелерінің пішіні мен орналасуының өзгерістері 

үнемі ішкі контур беткейлік рельефтеріндегі патолгогиялық құбылыстармен 

қатарласып жүреді. Басқаша айтқанда, өзгерістердің бірлескен комбинациясы 

әртүрлі рентгенологиялық синдромдардың үйлесуі болады. Мұндай 

жағдайларда алдымен негізгі, айқындалған синдромды тауып алып, содан 

соң қалған рентгенологиялық белгілерге көңіл аударады. Бұл өз кезегінде 

басты синдром көмегімен қойылған диагнозды толықтыруға септігін тигізеді. 

5. Рентгенограмма проекциясы (тік немесе қаптал проекция, алдыңғы 

және артқы түзу, тігінен тұрғызып). 

6. Рентгенографияның ерекше шарттары (тыныс алу қиындығына 

байланысты ауру жануар жай-күйі). 

7. Рентгенограмма сапасын бағалау (физикалық-техникалық 

сипаттамалар: оптикалық тығыздығы, контрастылығы, сурет айқындығы). 

8. Рентгенологиялық қорытынды (хаттама). 
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2.13. Бауыр мен өт жолдары ауруларының рентгендік 

диагностикасы 

Бауырдың қалыпты рентген суреті. Бауыр құрсақ қуысының қаптал 

проекциядағы рентгенограммасында қарайған, интенсивті көлеңке береді. 

Бұл көлеңкенің шекарасы анық болмайды, себебі айналасындағы мүшелер 

мен ұлпалардың бір-бірімен қабаттасуы орын алады. Бауырдың краниальді 

шекарасы диафрагманың көлеңкесіне сәйкес келеді. Егер құрсақ қуысына 

көмірқышқыл газын енгізсе, онда пневмоперитониум құрылып (2.13.1-сурет), 

бауырдың шеттері мен беті анықталады. 

 

 

2.13.1-сурет. Құрсақ қуысындағы қаптал 

проекциядағы пневмоперитониум. Бауыр 

шекаралары анық және тегіс. Позитивті 

рентгенограмма.  

 

Шолу рентгенограммасында бауырдың пневмоперитонеумдік көлеңке 

шеті қалыпты жағдайда бір тегіс және анық. Бауырдың зақымдануының ең 

негізгі симптомы – бауырдың ұлғаюы. Бұл симптомдар жедел және 

созылмалы гепатитте, цирроз, абсцесс, паразиттермен зақымдану және бауыр 

ісіктерінде кездеседі. Бастапқы сатысында бауырдың ұлғаюы көрінбейді. 

Бауырдың көлеңкесін әр түрлі бағытта өлшеп және алынған мәліметтерді 

физиологиялық қалпымен салыстырып, ауру жануардың жасын, жынысын 

және дене бітімін ескереді. Бауырдың ұлғаюы біртегіс болмауы мүмкін. Бұл 

кезде мүшенің деформациясы пайда болып, белгілі бір бөлігінің ісінуіне 

алып келеді. Бауырдың ісігі абсцесс пен эхинококк кезінде кездеседі. 

Қалыпты рентгенограммада патологиялық өзгерістер бауырдың алдыңғы, 

краниальді беткей бөлігінде орналасып, диафрагма деформациясына алып 

келеді. Бауырдың кезкелген бөлігіндегі ісік пневмоперитонеумді рельеф 

түрінде көрінеді.  

Бауырдың кішіреюі цирроздың кейбір түрлерінде және жіті дистрофия 

түрінде кездеседі. Мүшенің беткей бөлігі біртегіссіз болады. Бауыр бетінің 

тегіс емес болуы, бауырдың кішірейгені көптеген кішкене ісіктің метастазы 

мен лимфогранулематоз әсерінен байқалады. Рентген суретінде біртексіз 

көлеңке берген кезде – үнемі патологиялық құбылыстың бар екенін 

көрсетеді. Бұл симптомның екі түрі бар: кейде бауыр көлеңкесінің 

жарықтануы болса, кейде – қараңғылауы (тығыздалуда) болады. Жарықтану 

кезінде бауыр ұлпасында немесе өт жолында газ бар деген сөз. Ол мысалы, 
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құрамында газы бар абсцесстің қалыптасуында кездеседі. Ондай бауырда газ 

және сұйықтығы бар қуыс анықталады. Көбінесе газ бауырішілік өт 

жолдарында болады, ондай кезде бауырда ағаш бұтағындай жарықтану 

тармақтары байқалады. Өт жолында газдың өтуі әртүрлі болуы мүмкін, ірінді 

холецистит және холангит нәтижесінде газ түзуші микроағзалардың әсерінен 

пневмохолецистит болады. Көбінесе қарын немесе ішектен өт жолына өтіп, 

азық қорыту мен өт жолдарының арасында тесік пайда болады.  

Рентгенографиялық тәсілмен бауырда жүретін күрделі биохимиялық 

құбылыстарды нақты зерттей алмағанмен, жануарлар бауырының 

морфологиясы мен қызметін, қан тамырларын жан-жақты зерттеуге болады. 

Сондай-ақ, бұл тәсіл өт қапшығының әртүрлі ауруларына диагноз қоюда 

маңызды роль атқарады.  

Жоғары сапалы, ақпаратты қамтылған рентгенограмма алудың бірден 

бір жолы – рентгенограмманың техникалық сапасын жақсартуға бағытталған 

іс-әрекеттер. Зерттеу құрсақ қуысын тік және көлденең қалпында түсіруден 

басталады. Бұл бауырдың және өт қапшығының жалпы күйі туралы мәлімет 

береді. 

Ит бауырының салыстырмалы мөлшері басқа жануарларға қарағанда 

көлемді келеді. Оң және сол бөліктері латеральді және медиальді 

бөлшектерге бөлінген. Құйрықты бөлікте қосымша емізікше өсінді болады. 

Бауыр оң және сол қабырғаастылық және семсерше өсінді аумақтарында 

орналасқан. Өт қапшығы бауырдың висцеральді бетінде орналасқан. 

Вена қантамырына енгізілген рентгенконтрасты зат – билиграфин қан 

арқылы бүкіл ағзаға таралады. Нәтижесінде бір уақытта екі үрдіс жүреді: 

билиграфин ақуызбен қосылады, ал бос билиграфин бүйректе қармалып, 

ағзадан зәрмен бірге шығарылады. Бұл екі үрдіс те жылдам жүреді. 

Рентгенконтрасты зат пен ақуыз қосындысының қандағы концентрациясы 

инъекциядан он минуттан кейін ең жоғары мөлшеріне жетеді. Бос 

билиграфиннің қандағы концентрациясы ағзаға енгізгеннен кейін бес 

минуттан соң бірден түседі. Ал 60-90 минуттан кейін контрасты зат қанда 

мүлдем болмайды, себебі осы уақыт аралығында олар қан сарысуындағы 

ақуызбен байланысқа түседі.  

Холецистография әдісі бауырдың қан құрамындағы рентгенконтрасты 

заттарды қармап алып өтпен бірге бөлінуіне және өт қапшығында сол 

заттардың жиналуына негізделген.  

Рентгенконтрасты заттарды пероральді да қолдануға болады. Онда ол – 

билигност жіңішке ішекте сорылып, қанмен бірге бауырға және ары қарай 

үлкен қан айналымына түседі. Қанда контрасты зат сарысудағы ақуыздың 

фракцияларымен байланысқа түседі. Бұл байланыс мықты және 

диссиоциацияға түсу қабілеті төмен болып, гломерулярлы мембрана арқылы 

өтпегендіктен бүйрек арқылы сыртқа шығарылмайды. Бауыр ұлпалары 

ақуызды кешенді қармап, оны босатады және контрасты затты өтпен бірге 

шығарады. Контрасты зат өтпен бірге өт қапшығына түсіп, сол жерде 

оншақты есеге қоюланады, нәтижесінде рентгенограммада өт қапшығының 

көленкесі пайда болады. 
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Өт қапшығын зерттеуде екі түрлі проекция қолданылады. Біріншісі, 

қаптал проекция (2.13.2-сурет), рентген сәулесін жанынан, солдан оңға қарай, 

рентген кассетасын жануардың оң жағына жанастыра орналастыру керек. 

Екіншісі, тік проекцияда, рентген сәулесін сагитальді жазықтықтан 15-200, оң 

жағынан (дорса-вентральді) қиғаштау төмен қарай бағыттау керек. Рентген 

кассетасын иттің құрсақ қуысының астына жайғастырады (2.13.3-сурет). 

Мұндай тәсілмен өт қапшығындағы тастарды да анықтауға болады. 

 

 
а 

 
ә 

2.13.2-сурет. Өт қапшығын қаптал проекцияда зерттеу әдісі. а – бауыр мен 

өт қапшығының орналасу сұлбасы мен ә – өт қапшығының 

рентгенограммасы.   

 

а 
 

ә 

2.13.3-сурет. Өт қапшығын тік проекцияда зерттеу әдісі. 1 – 

сагиттальді  жазықтық; 2 – рентген сәулесінің бағыты. а – ит кеудесінің 

VIII көкірек омыртқа тұсының көлденең кесіндісінің сұлбасы, ә – тік 

проекциядағы рентгенограмма. Омыртқа сүйектерінің тұсында пішіні 

дөңгеленген өт қапшығының контрасты көлеңкесі байқалады.  

 

Рентгенограммадағы өт қапшығының тік проекциядағы (рентгендік 

сәуле бағыты дорса-вентральді) көлеңкесі, көкірек омыртқаларымен 

жанасып, толық диагноз қоюда өзіндік қолайсыздық тудырады. 

Бауыр циррозы – бауырдың беріштенуі, бұл бауыр паренхимасының 

дистрофиясы мен некроздануымен (өліленуімен) сипатталатын, диффузды 

дәнекер ұлпасының өсуімен қабаттасып (2.13.4-сурет)  жүретін созылмалы, 
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үдемелі ауру. Барлық малдың түрі, иттер, жиі зоосаябақтағы жануарлар 

ауырады. 

 

 

2.13.4-сурет. Иттің құрсақ 

қуысының қаптал проекциядағы 

рентгенограммасы. Барий 

сульфатымен толтырылған 

қарынның көлеңкесі ұлғайған 

бауырдың әсерінен өзінің 

қалыпты орнынан жоғары қарай 

жылжыған. 

 

Бауыр абсцессі - бауыр іріңдігі, бұл бауыр ұлпасында шектелген бірен 

- саран немесе көптеген қабыну ошақтарының болуымен сипатталады.  

Холецистит– өт қабының қабынуы, холангит– өт жолдарының 

қабынуы. Бұл аурулар көбінесе бір мезгілде дамиды. Бірде басымырақ өт 

қапшығы зақымданса, бірде өт жолдары зақымданады. 

Өтке тас байлану – бауырдың өт қабы мен өт жолдарында тастардың 

пайда болуымен сипатталатын ауру. Бордақылауда тұрған бұқаларда, терісі 

бағалы аңдарда, үй және басқа да жануарларда жиі кездескенімен олардың 

тіршілігінде холелитиазға өте сирек диагноз қойылады. 

Гепатолиенальді синдром – бауыр мен талақтың (көк бауыр) бірлесіп 

зақымдануының синдромы. Осы мүшелерде патологиялық өзгерістердің 

даму себебіне екі мүшедегі қан айналымының бұзылуы жатады. Талақ 

венасы қақпа венасына құяды, егерде қақпа венасында қан айналу жүйесі 

бұзылса, онда талақта қанның іркілісі пайда болып, онда спленомегалия 

(талақтың ұлғаюы) дамиды, содан талақтың қызметі бұзылады. 

Бұл екі мүшенің құрылысы да бірдей – бауыр мен талақтың негізін 

құрайтын құрылымдар – ретикула эндотелиальді ұлпа, оларда кең 

қантамырының резервуары болғандықтан, онда қан көп іркіліп тұрады. Онда 

гемолиз, пигментті зат алмасу, фагоцитарлы, иммунды қызметтермен қатар, 

қан депосы сияқты маңызды үрдістер жүреді. 

Талақтың ұлғаюы диффузды гепатиттерде, мүшенің қанға толуында, 

ретикула эндотелиальді жүйенің гиперплазиясы мен гипертрофиясында, ал 

олар кейбір індетті аурулардан (лептоспироз, бруцеллез) пайда болады. 

Холецистография – өт жолы мен өт қапшығын рентгенология тәсілімен 

рентген контрасты зат қолданып зерттеу әдісі. Ол  вена қантамыры және ауыз 

арқылы болып екіге бөлінеді. Рентген контрасты затты (билиграфин) вена 

қантамыры арқылы жайлап жібереді немесе зерттеуден бір күн бұрын кешкі 

уақытта таблеткалы контрасты затты (билитраст, холевит) ауыз арқылы 

жануарға ішкізеді. Бірнеше рентгенограмма жасау арқылы өт жолдарының 
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көлеңкелерін, тастың бар-жоғын анықтау мүмкіндігі туады. Егерде тас 

болмаса, ауыз арқылы жасалған холецистография кезінде өт қабын 

жиырылтып, босататын холекинетиктер (жұмыртқа) береді. Рентген 

суреттеріне қарай отырып, өт қабының қозғалу құбылысын зерттейді. 

Спленопортография – көкбауыр мен бауыр веналарын 

рентгенконтрасты зат қолдана отырып, бірнеше рентген суретіне түсіріп алу 

әдісі. Спленопортограммада веналардың бауыр ішінде бұтақтануы айқын 

көрінеді, сол бойынша порталды гипертензияның себептері мен жалпы 

бауырдағы қан айналымының бұзылу дәрежесін анықтайды. 

Целиакография – бауырдың артериялық жүйесін зерттейтін, контрасты 

затты құрсақ артериясына катетермен енгізіп рентгенограммаға түсіруге 

негізделген (2.13.5-сурет) әдіс. Бұл әдіс көбінесе бауырдың зақымдану 

ошақтарын анықтау үшін қолданылады. Соңғы жылдары бауыр ауруларын 

балауда рентгендік компьютерлік томография, ультрадыбысты зерттеу 

әдістері кеңінен қолданылып келеді, бұл өте дәл әдістердің бірі болып 

есептелінеді. 

 

 

2.13.5-сурет. Құрсақ қуысының 

қаптал проекциядағы 

рентгенограммасы. Бауырдың 

артериялық жүйесін зерттеу –  

целиакография.  

 

Рентгенологиялық тәсілдермен зерттеуде ауру жануарларды тиянақты, 

олардың анамнездік мәліметтері, контрасты заттарды қолданумен зерттеуді 

өткізуге болмайтын көрсеткіштері (бауырдың жіті аурулары, геморрагиялық 

диатездер, йодқа аса сезімталдық, т.б.) міндетті түрде ескерілуі керек. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Пневмоперитониум дегеніміз не? 

2. Холецистография дегеніміз не? 

3. Өт қапшығын зерттеуде қандай проекциялар қолданылады? 

4. Өт қапшығы ауруларын қандай рентгенологиялық белгілер бойынша 

анықтайды? 

5. Пневмоперитониум кезінде бауыр ауруын қандай рентгенологиялық 

белгілер бойынша анықтайды? 
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6. Өтке тас байланудың рентгендік белгілері қандай? 

7. Бауырдың рентгенанатомиясы. Сарғаю симптомдарының түрлері. 

8. Гепатолиенальді синдромды қалай түсінесіз? 

9. Пероральді РКЗ – билитрасттың ағзаға әсер ету механизмі қандай? 

10. Билиграфинның ағзаға әсер ету механизмі қандай? 

11. Целиакография әдісі нені зерттейді? 
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2.14. Несеп шығару жүйесі ауруларының рентгендік 

диагностикасы 

Қазіргі таңда бүйрек пен несеп жолдарына сәулелiк зерттеулер кешенді 

түрде жүргізіледі. Оған ультрадыбысты зерттеу, рентгенографиялық, 

компьютерлік томография, ангиография, магнитті-резонансты томография 

жатады. Ветеринариялық урологиядағы сәулелiк зерттеулердi жоспарлау 

диагностикалық алгоритмдердің шеңберінде жүзеге асырылады. Әр сәулелiк 

тәсілдердің мүмкіндіктері мен ауру жануарды клиникалық зерттеудің 

нәтижелері ескерiледi. Ветеринариялық тәжірибеде несеп жүйесін 

рентгенологиялық зерттеудің алатын орны ерекше. Бүйрек ауруларының 

негiзгi рентгендік симптомдарын ошақты және диффузды таралған деп екіге 

бөлуге болады. Ошақты өзгерістер қатерлi iсiктерде жиі кездеседі. Диффузды 

қабынуы бүйректің созылмалы ауруларында, оларда дегенеративтi 

өзгерістердің пайда болуымен байланысты. Жиi кездесетіні – бүйрек пен 

несеп жолдарында, қуықта тас байлану аурулары. Рентгенографиялық 

зерттеулерде бүйректің пішіні, мөлшері, мүшенің құрсақ қуысында 

орналасуы, сонымен бірге оның ішкі құрылысы анықталады. 

Бүйректің морфологиялық көрсеткіштерін зерттеуде рентгенологиялық 

тәсілмен жақсы нәтиже алу үшін келесі әдістер қолданылады: 

1. Шолу рентгенограммасы. 

2. Экскреторлы урография – контрасты затты қан тамырларына енгізу 

арқылы рентгенологиялық зерттеу. 

3. Ретроградты урография. 

Шолу рентгенограммасы тік және қаптал проекцияларда жасалады. 

Шолу рентгенограммасында бүйректердің анатомиясы туралы нақты мәлімет 

алуға мүмкіндік болмайды, тек қана бүйректердегі конкременттерді (2.14.1-

сурет), бүйрек көлеңкелерінің пішіні мен орналасуының өзгеруі анықталады. 

Сапалы рентгенограммада бүйрек пішіні, көлемі анық байқалады. 

Рентгенологиялық тәсілмен бүйректердің морфологиясын зерттеуде жақсы 

нәтиже алуға болады. 

 

 

2.14.1-сурет. Қаптал 

проекциядағы шолу 

рентгенограммасы. Бүйрек 

пішіні мен көлемінің өзгеруі.  
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Экскреторлы урография – несеп жүйесi мүшелерін рентгенконтрасты 

затты қантамырына енгізу арқылы рентгенологиялық зерттеудiң кең таралған 

әдiстерiнің бiрі. Басқа сәулелiк әдiстермен салыстырғанда несеп жолдарының 

ауруларын анықтаудың қолжетімді тәсiлi болып саналады және iс жүзiнде 

кез-келген рентген кабинетiнде өткiзуге мүмкіндік бар. Осы «экскреторлы 

урография» терминіне «бөліну урографиясы», «тамырiшiлiк урография» 

атаулары сәйкес келеді. Барлық осы терминдар синонимдар бола алады. 

Бүйрек урограммасында үш үлкен табақшалар анықталады: жоғарғы, 

орташа және төменгi. Олардың жоғары жағынан кіші табақшалар тарайды. 

Үлкен табақшалар астаушада бірігіп қосылады. Несепағар босаңсу және 

жиырылу кезеңіне байланысты жеке бөліктенген, ал қуық сопақша пішінді, 

шеттері тегіс көлеңке бередi. Урография несепағардың күйін анықтауда және 

бүйректің табақша – астауша жүйесiн ультрадыбыс әдісімен нақты зерттеуге 

мүмкіндік болмаған кезде қолданылылады. Урограммада несепағардың 

майысуын, олардың кеңеюі мен саңылауының сыртқы қысым әсерінен 

жіңішкеруін анықтауға болады, ондағы рентгенпозитивті конкременттер 

урограммада анық байқалады. Несеп жолындағы рентгеннегативті тастар 

рентген суретте толу ақауы ретінде анықталады. Бүйректерге 

рентгенологиялық зерттеулер аш қарынға жүргiзiледi.  

Клиникалық тәжірибеде экскреторлы урографияның үш түрі 

қолданылады: біріншісі – дәстүрлі, ең жиі қолданылатын түрі, контрасты 

затты ақырын енгізу, екіншісі – инфузионды, үшіншісі – рентгенконтрасты 

затты ағзаға тез және жоғары жылдамдықпен енгізу. Олар бір-бірінен 

енгізілген контрасты заттың мөлшері мен жылдамдығы бойынша 

ажыратылады.  

Дәстүрлі урография кезінде жануардың 1 кг салмағына контрасты 

заттың концентрациясына байланысты 0,5-0,6 мл енгізіледі. Зерттелетін 

жануардың орташа салмағы – 40 кг болса, онда контрасты заттың мөлшері – 

20-25 мл тең болады. Осы мөлшерді тамырға енгізу уақыты – 2-3 минутты 

құрайды. 

Инфузионды урография үшін 40 мл контрасты затқа сондай мөлшерде 

физиологиялық ерітінді қосып қолданады. Бұл ерітіндіні тамырға 10 минут 

бойы тамшылату арқылы жүргізеді. Бүйректің анатомиялық құрылысының 

айқын көрінісі мен несеп жолдарының контрасты суреттері инфузионды 

урография көрсеткіштерімен анықталады. 

Жоғары жылдамдықты урографияда контрасты затты максимальді 

қысқа уақытта (1 минутқа дейін) қантамырына енгізеді. Ол үлкен диаметрлі  

(1,5-2 мм) инъекциялық инелер мен сыйымдылығы 50 мл шприцтерді 

пайдалану керек. Жоғары жылдамдықты урография кезінде бүйректің 

нефрофаза көрінісін алу мүмкіндігі бар. 

Экскреторлы урография арнайы жабдықталған рентген кабинетінде 

жүргізіледі. Ауру жануарды шалқасынан жатқызып, контрасты затты 

қолданғанға дейін шолу рентгенограммасын жасау керек. 

Контрасты затты вена қантамырына енгізу алдында оны дене 

температурасына дейін жылытқан дұрыс. Бұл кезде оның тұтқырлығы 
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төмендеп, енгізілуі жеңілдеп, тасымалданғыш қасиеті жақсарады. Рентген 

кабинетіндегі ауа температурасына да көңіл аудару керек (+20 ̊С кем 

болмауы керек), өйткені салқын жерде жүргізілген урография мәліметтері 

несеп жолдарын қалыпты жағдайда зерттеумен салыстырғанда өзгеше болуы, 

бүйрек қызметінің төмендеуі мүмкін. Шыны ампуладағы рентгенконтрасты 

затты ашып қолданғаннан соң бірден, ал резеңке тығынды тесу жолымен 

алынатын сауыттағы контрасты зат ағымдағы күні пайдаланылуы тиіс. Басқа 

мерзімде контрасты зат қалдықтарын тек қуыс ішіне – цистография, 

фистулография кезінде қолдануға болады. 

Экскреторлы урограмманы белгілеу кезінде тіркеу мәліметтерінен 

(жануардың  жасы, лақап аты) басқа, тамырға  рентгенконтрасты затты енгізу 

аяқталған уақыт пен рентгенограмма жасалған уақыттары минутпен  

көрсетілуі керек. 

Экскреторлық урография көрсеткіштері барлық урологиялық аурулар 

мен бүйректердiң қызметін, несеп жолдарының күйін бағалаудан тұрады. 

Экскреторлы урография жүргізілуді талап ететін клиникалық 

көрсетілімдерге: несепті зертханалық талдаудағы өзгерістер (гематурия, 

лейкоцитурия); шолу рентгенграммасында бүйректердiң патологиялық 

өзгерiсi және несеп жолдарында қосымша көлеңкелердің байқалуы; сыртқы 

жыныс мүшелерiнiң аномалиясында; құрсақ қуысы мен бел омыртқа 

аймағының жарақатында; несептің еріксіз бөлінуі немесе шықпай қалуы 

және т.б. жатады 

Ішек-қарын мүшелерін функциональді қалыпты кезінде экскреторлы 

урографияға дайындаудың негізгі шарты, зерттеу алдында газ түзілуге 

әкелетін өнiмдермен азықтандыруды  тәулiк бұрын шектеу. Газ түзілу кезінде 

қосымша фармакологиялық дәрі-дәрмектердің біреуін қабылдау ұсынылады: 

кешке тексеру алдында бір кесе суға 2-3 г. үгітілген белсендірілген көмір; 

тексеру алдында 2 капсула күніне 3 рет және тексеру күні таңертең 2 капсула 

эспумизан немесе оның аналогтары (дисфатил, метеоспазсил) беру керек. 

Зерттеу алдында ішекті таңертең және кешкісін тазалау, зерттеу ашқарында 

жүргізіледі.  

Қалыпты жағдайда, тік проекциядағы рентгенограммада сол бүйрек аш 

бүйірдің алдыңғы бұрышында 2 және 4 бел омыртқаларының аралығында, ал 

1-3 – бел омыртқалар аралығында оң бүйректің көлеңкелері байқалады. 

Бүйрек пішіні бұршақ тәрізді, құрылымы біртекті. 

Ретроградты урография – несеп бөлу жолдарын рентгенконтрасты 

заттарды уретраға катетер арқылы енгізіп зерттеу әдісі. Ретроградты және 

экскреторлы урография әдістерінің негізгі мақсаты – несеп шығару 

мүшелерін зерттеу болғанымен, олардың арасында айырмашылықтар бар. 

Мысалы, екі бүйректің біреуі өз қызметін жоғалтса, онда экскреторлы 

урография кезінде алынған рентгенограммада тек қызметі жоғалмаған бүйрек 

жағының несеп шығару мүшелерінің ақаулары ғана байқалады. Ал ауру 

бүйрек жағындағы түрлі патологиялық өзгерістерді, несепағар 

аномалияларын анықтау үшін контрасты затты төменнен жоғары қарай, яғни 

уретра мен қуық арқылы несепағарға жіберу керек. Бұл әдістің экскреторлы 
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урографиядан тағы бір айырмашылығы – рентгенконтрасты зат 

қанайналымына түспегендіктен, зерттелініп жатқан жануарларда 

аллергиялық реакцияның даму деңгейі өте төмен болады. 

 

Ретроградты цистография –  қуыққа уретра арқылы контрасты затпен 

толтыру арқылы жүзеге асырады. Созылмалы циститтің рентгенограммадағы 

симптомына қуық қабырғасының қалыңдауы және шырышты қатпарларының 

кеңеюі, қуық сиымдылығының азаюы мен тонусының жоғарылауы, несеп 

жолы және уретраның функциональді (2.14.2-сурет) қызметінің бұзылуын 

жатқызуға болады.  

 

 

2.14.2-сурет. Рентгенконтрасты затпен 

толған қуықтың рентгенограммасы. 

Ретроградты цистограмма 

 

Несептас ауруы – ағзада зат алмасуы бұзылуымен сипатталатын 

бүйрек астаушасында, қуықта және уретрада несеп тастары пайда болуымен 

және олардың шөгуімен қоса жүретін ауру. Қойлар, ірі қара мал, терісі 

бағалы аңдар (күзен) жиі ауырады. Жеке жануарда және эндемия түрінде де 

кездеседі. Несептас ауруы көбінесе шошқаларда және ірі қара мал төлдерін 

өсіру және семіртіп бағу технологиясы бұзылғанда тіркеледі. 

Уретра толық бітелгенде анурия пайда болады. Бүйректі және қуықты 

пальпациялағанда ауырсыну болады. Кейде қуықтағы тастарды сипап 

байқауға болады, ол еркек малда уретрада қысылып қалады.  

Несеп тастарының түзілу патогенезі мен себебіне жануарлар ағзасында 

минералды зат алмасуының жалпы бұзылуы, мүшеде тұздардың еруі жатады. 

Басқа жағдайларда олардың дамуында басты себепті жергілікті мүшелерде 

патологиялық үрдістер маңызды орын алады. Мүшенің секреторлы және сору 

қызметінің бұзылуы, тұздар концентрациясының жоғарылауы жатады. 

Тастар қуықтың шырышты қабығының қабынуында пайда болады, қою 

экссудат, шырышты өлген эпителий, бактериялар және паразиттер 

жинақталады, тастардың түзілуі секреттің қуықта ұзақ уақыт кідіріп, тұрып 

қалуымен байланысты. Негізгі тас байлану компоненті ретінде несеп 

қышқылы мен тұздар, несеп қышқылды аммоний, натрий жүреді. Тастардың 

пайда болуы өз кезегінде қабыну өзгерістеріне әкеледі, оның  дамуын 

жылдамдатады. Қуық тастары рентгенпозитивті және рентгеннегативті 

болып бөлінеді. Жануарлардың қуығындағы позитивті тастар шолу 

рентгенограммасында (2.14.3-сурет) интенсивті  көлеңке береді. 
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2.14.3-сурет. Иттің құрсақ қуысының 

шолу рентгенограммасы; несеп тасы 

тығыз болған сайын көлеңкесі анық 

көрініп, интенсивті көлеңке береді.  

 

 

Қуықтағы рентген сәулесін бойына сіңірмейтін, рентгеннегативті 

тастарды анықтау үшін  концентрациясы төмен, құрамында йоды бар сұйық 

рентгенконтрасты затпен цистография әдісін қолданады. Ретроградты 

жолмен, қуыққа катетер арқылы 5% урографинді енгізеді. Шолу 

рентгенограммасында контрасты көлеңке фонында рентгеннегативті тастар 

толу дефектісі (2.14.4-сурет) ретінде айқындалады. Мұндай әдіс әртүрлі 

проекцияда несеп тасын тез табуға, олардың қозғалысын анықтауға 

көмектеседі. 

 

 

2.14.4-сурет. Контрасты көлеңке 

фонында рентгеннегативті тастың 

толу дефектісі байқалады. 

Пиелонефрит – бүйрек астаушаларының қабынуы, көбінесе 

бактериялық инфекциялар немесе механикалық тітіркендіргіш әсерлерініен 

туындайды. Ауру өтуінің жіті және созылмалы түрлері болады. Анамнез 

мәліметтеріне ескере отырып диагнозды несептің және қанның зертханалық 

көрсеткіштеріне, сонымен қатар клиникалық және рентгенологиялық (2.14.5-

сурет) зерттеу нәтижелеріне қарап қояды.  

 

 2.14.5-сурет. Ретроградты урография. 

Рентгенограммада бүйрек астаушалары 

анық байқалады. Сол жағындағы бүйрек 

астаушасының қабынуы. 
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Қуық жарақаттары. Қуықтың зақымдануына күдік болған жағдайда, 

құрсақ қуысына тік және қаптал проекцияларда шолу рентгенографиясы 

қолданылады. Рентгенограммада жамбас сүйегінің зақымдануына, сүйек 

сынығына, құрсақ қуысында бөгде денелердің болуына назар аударады.  

Ретроградты цистография қуық жыртылуына диагноз қоюда маңызды 

әдіс болып табылады. Цистограммада, уретра арқылы енгізілген контрасты 

заттың көлеңкесі бос құрсақ қуысынада, (2.14.6-сурет) ішектің арасында 

анықталды. Мұндай патологияда экскреторлы урография қолдануға да 

болады. Бұл қуық жарақатын байқауға ғана емес, сонымен қатар бүйрек және 

жоғарғы несеп жолдарының ауруларын байқауға көмектеседі. 

 

 

2.14.6-сурет.. Иттің құрсақ қуысының тік 

проекциядағы рентгенограммасы. 

Ретроградты цистограммада контрасты 

заттың көлеңкелері құрсақ қуысында, 

ішек арасында байқалады. 

 

Тәжірбие жүзінде қуықтың жабық зақымдануында ағзаға катетермен 

енгізілген 15%-ды урографиннің кері әсері болмайтындығы дәлелденген.  

 

 Бақылау сұрақтары 

1. Рентгенограммада бүйректің морфологиялық көрсеткіштерін анықтау 

үшін қандай әдістер қолданылады? Олардың бір-бірінен айырмашылығы 

қандай? 

2. Несеп шығару ауруларын анықтауда қандай рентген контрасты заттар 

қолданылады? 

3. Қандай рентгенологиялық белгілер несеп шығару жүйесінің ауруларын 

анықтайды? 

4. Экскреторлы цистография қалай жүргізіледі? 

5.  Ретроградты цистография қалай жүргізіледі? 

6. Несеп шығару жүйесін рентгенологиялық зерттеу тәсілін атаңыз? 

7.  Ит, мысық бүйректерінің рентгенанатомиясы, қалыпты орналасуы 

қандай?  

8.  Урография  қалай жүргізіледі? 

9. Несеп шығару жолында тас бар деген күдік туғанда ең бірінші 

қолданылатын негізгі әдіс? 

10. Несептас ауруының рентгендік белгілері қандай? 

11. Қуық тастарының рентгендік белгілері қандай? Қуық тастарының түрлері, 

пайда болуы. 

12. Рентгеннегативті қуыс тартарын қалай анықтайды? 
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13. Қуық жарылғанда рентгенограммада қандай көрініс байқалады? 

 

Несеп шығару жүйесі мүшелер рентгенограммасын  зерттеу жоспары 

 

1. Жүргізілген зерттеу шарттары (контрасты зат түрі, концентрациясы, саны, 

енгізу жолы; рентгенограмма саны, проекциясы, кезектілгі; ауру жануардың 

орналасуы). 

2. Сурет сапасын бағалау (ауру жануарды зерттеуге дайындығы, физикалық - 

техникалық сипаттамалар: оптикалық тығыздығы, контрастылығы, сурет 

айқындылығы, артефактың болмауы). 

3. Қаңқаның көзге көрінетін бөліктерінің жағдайы. 

4. Қоршаған ұлпа  мен қатарлас орналасқан мүше жағдайы. 

5. Бүйректердің орналасуы. 

6. Бүйрек пішіні, көлемі, көлеңкесінің құрылымы мен қарқындылығы. 

7. Құрсақ қуысынан тыс және құрсақ қуысында несеп жолы мен басқа 

мүшелердің қосымша көлеңкесі, конкременттерге және ісікке күдік. 

8. Бүйректен контрастылы заттың бөлінуінің салыстырмалы бағасы 

(нефрографиялық фаза мерзімі мен айқындылығы, қуықты контрасты затпен 

толтыру мерзімі мен сипаты). 

9. Бүйрек астаушаларының  пішіні, көлемі. 

10. Несеп жолының контрасты затпен толу сипаты мен деңгейі. 

11. Қуықтың орналасуы, көлемі, пішіні. 

12. Қуық көлеңкесінің құрылымы мен контуры. 

13.  Рентгенологиялық қорытынды.  
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