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ХУРААНУЙ
Маеди-Висна өвчний өөрчлөлтийг хонины уушгинд илрүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хот орчмын мал
нядалгааныгазрууд болон Төв аймгийн Батсүмбэр, Дорноговь аймгийн Өлзийт сумаас эмгэгтэй байж
болзошгүй хонины уушгины эдийн дээжнүүд цуглуулав. Уушгины эдийн дээжүүдийг Полимеразын
гинжин урвал (ПГУ)-аар шинжлэхэд нэг хонины уушгины эдэд тус өвчин үүсгэгчийн өвөрмөц гений
хэсэг илэрсэн. Дээжинд хийсэн эмгэг судлал, бичил бүтцийн шинжилгээгээр Маеди-Висна өвчний үед
гардаг өвөрмөц өөрчлөлтүүд болох уушгины завсрын эдийн үрэвсэл, цулцангийн ханын хучуур эсэд
өвөрмөц оршихуун биенцэр үүссэн болох нь тогтоогдов.
Түлхүүр үг: уушгины эд, үлэмж-, бичил өөрчлөлт, уушгины завсрын эдийн үрэвсэл, оршихуун
биенцэр
ОРШИЛ
Хонины Маеди-Висна нь Retrovridae овгийн
Lentyivirus
төрлийн
вирусээр
үүсгэгддэг,
халуурах, турж эцэх, амьсгаадах, эргэлдэх зэрэг
эмнэлзүйн шинж тэмдгээр илэрдэг халдварт
өвчин гэж Өмнөд Америкийн судлаач Митчелл,
Францын судлаач Лукам нар мэдээлсэн байдаг. Уг
судлаачид, турж эцэх, амьсгаадах шинжийг нь
Маеди буюу амьсгаадах, мөн тархи, нугасны
үрэвсэл, эргэлдэх хойд хөл саажих шинжийг нь
Висна - эргэлдэх маажих, саажих гэсэн
скандиновын орнуудын хэллэгээр нэрлэн бичиж
өөр өөр төрлийн өвчнүүд гэж тэмдэглэн үлдээжээ
[1]. Гэвч хожим нь судлаачид Маеди-Висна-ийн
шинж тэмдэгтэй малын эмгэгт дээжнээс тус тусад
нь авч ямар нэгэн халдварт өвчнөөр өвчилж
байгаагүй эрүүл малд хурц сорил тавьж үзэхэд
өөр өөр төрлийн вирус биш нэг төрлийнх болохыг
нь тогтоожээ.
Маеди-Висна нь Баруун Европ, Испани, Бельги,
Дани, Франц, Англи, Герман, Голланд, зэрэг
орнуудад болон Африк, Ази тивд бүртгэлтэй.
Шинэ Зеланд, Япон улс энэ өвчнөөр тайван юм.

Энэ өвчний эмнэлзүйн илэрхий шинж тэмдэг анх
2007 онд Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын
нэгэн айлын хонин сүрэгт илэрсэн юм. Сэлэнгэ
аймгийн Ерөө, Хүдэр, Түшиг, Зүүнбүрэн сум,
Булган аймгийн Бүрэгхангай, Хөвсгөл аймгийн
Tариалан, Их уул, Төв аймгийн Лүн, Алтанбулаг
Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын хонин
сүрэгт Маеди-Висна өвчнийг оношлох ЭЛИЗА
урвалын шинжилгээ хийжээ. Шинжилгээгээр
Сэлэнгэ аймгийн Ерөө, Хүдэр, Хэнтий аймгийн
Цэнхэрмандал, Булган аймгийн Бүрэгхангай, Төв
аймгийн Алтанбулаг сумын нутаг дэвсгэрүүдэд
тархалттай байгаа нь тогтоогджээ [4]. Монгол
оронд Маеди-Висна өвчнийг тандах ийлдэс
судлалын шинжилгээнүүд нилээд хийгдсэн
боловч эд, эсийн түвшинд хийсэн судалгаа хомс
байна. Энэхүү судалгааны үр дүн нь Маеди-Висна
өвчний хувьд эд, эсийн түвшинд Монгол улсад
анх тутам хийсэн судалгааны үр дүнгүүдийн нэг
юм.

СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ
Улаанбаатар хот орчмын мал нядалгааны газрууд,
“Дэнжийн мянга” хүнсний зах, Төв аймгийн
Батсүмбэр, Дорноговь аймгийн Өлзийт сумаас
эмгэгтэй байж болзошгүй хонины уушгины эдийн

дээж цуглуулж аргазүйн дагуу Полимеразын
гинжин урвал (ПГУ)-аар шинжлэв. Тус
шинжилгээгээр Маеди-Висна өвчин үүсгэгчийн
гений хэсэг илэрсэн хонины уушгины эдийн
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хөөнгөхөөнгө
үүсэжүүсэж
эрүүл эрүүл
бүтэц бүтэц
бүрэн бүрэн
алдагдах
[4], [6][4], [6]
ажлыгажлыг
түргэнтүргэн
шуурхай
зохионзохион
байгуулах
үндэс үндэс
шуурхай
байгуулах
алдагдах
ажлыг түргэн шуурхай зохион байгуулах үндэс хөөнгө үүсэж эрүүл бүтэц бүрэн алдагдах [4], [6]
зэрэг зэрэг
бичилбичил
өөрчлөлтүүд
нь бидний
хийсэнхийсэн
болохын
хамт гарах
багасгахад
ихээхэн
болохын
хамт хохирлыг
гарах хохирлыг
багасгахад
ихээхэн
өөрчлөлтүүд
нь бидний
болохын хамт гарах хохирлыг багасгахад ихээхэн зэрэг бичил өөрчлөлтүүд нь бидний хийсэн
шинжилгээний
үр дүнтэй
дүйж, дүйж,
Маеди-Висна-ийн
тустай.тустай.
Одоогоор
Маеди-Висна
өвчнийг
богинобогино
Одоогоор
Маеди-Висна
өвчнийг
шинжилгээний
үр дүнтэй
Маеди-Висна-ийн
тустай. Одоогоор Маеди-Висна өвчнийг богино шинжилгээний үр дүнтэй дүйж, Маеди-Висна-ийн
эмгэг эмгэг
мөн болохыг
баталжбаталж
байна.байна.
Хонины
хугацаанд
түргэнтүргэн
шуурхай,
үнэн зөв
хугацаанд
шуурхай,
үнэноношлоход
зөв оношлоход
мөн болохыг
Хонины
хугацаанд түргэн шуурхай, үнэн зөв оношлоход эмгэг мөн болохыг баталж
байна. Хонины
уушигны
лавширмал
үрэвслийн
үед үүсдэг
Полимеразын
гинжин
урвалын
шинжилгээ,
онош онош
Полимеразын
гинжин
урвалын
шинжилгээ,
уушигны
лавширмал
үрэвслийн
үед үүсдэг
Полимеразын гинжин урвалын шинжилгээ, онош уушигны лавширмал үрэвслийн үед үүсдэг
идээт идээт
үрэвслийн
үед илэрдэг
хувирал
баталгаажуулахад
гистологийн
аргыг аргыг
ач хувирал,
баталгаажуулахад
гистологийн
ач хувирал,
үрэвслийн
үед илэрдэг
хувирал
баталгаажуулахад
гистологийн
аргыг
ач хувирал, идээт үрэвслийн үед илэрдэг хувирал
илэрсэн
талаарталаар
судлаач
нар тэмдэглэсэн
байдагбайдаг
холбогдолтойд
тооцож
байна байна
[2]. Хонины
Маедихолбогдолтойд
тооцож
[2]. Хонины
Маедиилэрсэн
судлаач
нар тэмдэглэсэн
холбогдолтойд тооцож байна [2]. Хонины Маеди- илэрсэн талаар судлаач нар тэмдэглэсэн байдаг
[7], [9].
үед уушгины
завсрын
ВиснаВисна
өвчний
үед хонины
уушгиуушги
үрэвсэж,
бор бор
өвчний
үед хонины
үрэвсэж,
[7],Маеди-Висна-ийн
[9]. Маеди-Висна-ийн
үед уушгины
завсрын
Висна өвчний үед хонины уушги үрэвсэж, бор [7], [9]. Маеди-Висна-ийн үед уушгины завсрын
эд үрэвсэж,
уушгиуушги
хэвийнхэвийн
үеийнхээс
илүү хүнд,
өнгөтэй
болох болох
ба цээжний
хөндийн
тунгалгийн
өнгөтэй
ба цээжний
хөндийн
тунгалгийн
эд үрэвсэж,
үеийнхээс
илүү хүнд,
өнгөтэй болох ба цээжний хөндийн тунгалгийн эд үрэвсэж, уушги хэвийн үеийнхээс илүү хүнд,
өнгө өнгө
нь саарал
болно,болно,
бичилбичил
бүтцийн
хувьд хувьд
зангилаа
үрэвсэж,
уушгиуушги
нь хэвийнхээс
3-4 дахин
зангилаа
үрэвсэж,
нь хэвийнхээс
3-4 дахин
нь саарал
бүтцийн
зангилаа үрэвсэж, уушги нь хэвийнхээс 3-4 дахин өнгө нь саарал болно, бичил бүтцийн хувьд
лимфоид
эдийнэдийн
зангилаанцар,
бронхиолын
хүнд болдог,
уушгинд
булчирхайлаг
нягт улаан,
хүнд болдог,
уушгинд
булчирхайлаг
нягт улаан,
лимфоид
зангилаанцар,
бронхиолын
хүнд болдог, уушгинд булчирхайлаг нягт улаан, лимфоид эдийн зангилаанцар, бронхиолын
хананы
лимфоид
фолликулууд
томроно.
хүрэн хүрэн
улаан,улаан,
бор саарал
алагласан
хавдархавдар
үүсэжүүсэж
бор саарал
алагласан
хананы
лимфоид
фолликулууд
томроно.
хүрэн улаан, бор саарал алагласан хавдар үүсэж хананы
лимфоид
фолликулууд
томроно.
Цулцангийн
хана зузаарч
дотор дотор
нь лимфоцит,
хатууран
томрох,
тэр тэр
хавийнхавийн
тунгалгийн
хатууран
томрох,
тунгалгийн
Цулцангийн
хана зузаарч
нь лимфоцит,
хатууран томрох, тэр хавийн тунгалгийн Цулцангийн хана зузаарч дотор нь лимфоцит,
макрофаг,
эсүүд эсүүд
олширдог.
Ихэвчлэн
завсрын
зангилаанууд
улаан улаан
хүрэн,хүрэн,
улаан улаан
бор өнгөтэй
зангилаанууд
бор өнгөтэй
макрофаг,
олширдог.
Ихэвчлэн
завсрын
зангилаанууд улаан хүрэн, улаан бор өнгөтэй макрофаг, эсүүд олширдог. Ихэвчлэн завсрын
эдийнэдийн
фиброз
хөнгөнхөнгөн
хэлбэрээр
тохиолддог.
болж болж
томорч
зөөлрөх,
мөгөөрсөн
хоолойд
томорч
зөөлрөх,
мөгөөрсөн
хоолойд
фиброз
хэлбэрээр
тохиолддог.
болж томорч зөөлрөх, мөгөөрсөн хоолойд эдийн фиброз хөнгөн хэлбэрээр тохиолддог.
хананы
эсийн эсийн
гиперплази
төдийлөн
ялимгүй
хөөсөрхөг
салслаг
шингэн
хуралдах
нь Бронхиолын
ялимгүй
хөөсөрхөг
салслаг
шингэн
хуралдах
нь Бронхиолын
хананы
гиперплази
төдийлөн
ялимгүй хөөсөрхөг салслаг шингэн хуралдах нь Бронхиолын хананы эсийн гиперплази төдийлөн
их тохиолддоггүй
[5], [8],
ЗаримЗарим
том том
Маеди-Висна-ийн
түгээмэл
онцлогонцлог
өөрчлөлт
юм юм
Маеди-Висна-ийн
түгээмэл
өөрчлөлт
их тохиолддоггүй
[5],[11]
[8],гэжээ.
[11] гэжээ.
Маеди-Висна-ийн түгээмэл онцлог өөрчлөлт юм их тохиолддоггүй [5], [8], [11] гэжээ. Зарим том
хэмжээний
нэг бөөмт
эсүүдийн
цитоплазмын
[1,2] . [1,2]
Маеди-Висна,
аденоматозоор
хам өвчилсөн
. Маеди-Висна,
аденоматозоор
хам өвчилсөн
хэмжээний
нэг бөөмт
эсүүдийн
цитоплазмын
[1,2] . Маеди-Висна, аденоматозоор хам өвчилсөн хэмжээний нэг бөөмт эсүүдийн цитоплазмын
дотор дотор
оршихуун
биенцэр
илэрнэ.
Энэ ньЭнэ
тухайн
хонины
уушигны
эдэд мононуклеар
эсүүдийн
хонины
уушигны
эдэд мононуклеар
эсүүдийн
оршихуун
биенцэр
илэрнэ.
нь тухайн
хонины уушигны эдэд мононуклеар эсүүдийн дотор оршихуун биенцэр илэрнэ. Энэ нь тухайн
өвчний
үеийнүеийн
өвөрмөц
өөрчлөлт
болно.болно.
Дэлүү,Дэлүү,
нэвчрэл
хуримтлалын
улмаасулмаас
цулцанцулцан
хоорондын
нэвчрэл
хуримтлалын
хоорондын
өвчний
өвөрмөц
өөрчлөлт
нэвчрэл хуримтлалын улмаас цулцан хоорондын өвчний үеийн өвөрмөц өөрчлөлт болно. Дэлүү,
тунгалгийн
зангилаа,
бронхи
болонболон
цулцангийн
таславчууд
өргөсөж
цулцангийн
хананы
гөлгөргөлгөр
таславчууд
өргөсөж
цулцангийн
хананы
тунгалгийн
зангилаа,
бронхи
цулцангийн
таславчууд өргөсөж цулцангийн хананы гөлгөр тунгалгийн зангилаа, бронхи болон цулцангийн
ханандхананд
лимфоцит
эсүүдийн
олшрол
тохиолддог
булчингийн
ширхгүүд
бүдүүрэн
томрох,
булчингийн
ширхгүүд
бүдүүрэн
томрох,
лимфоцит
эсүүдийн
олшрол
тохиолддог
булчингийн
ширхгүүд
бүдүүрэн
томрох, хананд лимфоцит эсүүдийн олшрол тохиолддог
болохыг
судлаачид
тэмдэглэжээ.
[6], [9].
уушигны
эдийнэдийн
ихэнх ихэнх
хэсгийн
цулцангийн
уушигны
хэсгийн
цулцангийн
болохыг
судлаачид
тэмдэглэжээ.
[6], Бид,
[9]. Бид,
уушигны эдийн ихэнх хэсгийн цулцангийн болохыг судлаачид тэмдэглэжээ. [6], [9]. Бид,
уушгины
цулцангийн
хананы
үрэвсэл,
цулцанд
таславчууд
нь лимфоцит,
гистоцит,
плазмоцит
таславчууд
нь лимфоцит,
гистоцит,
плазмоцит
уушгины
цулцангийн
хананы
үрэвсэл,
цулцанд
таславчууд нь лимфоцит, гистоцит, плазмоцит уушгины цулцангийн хананы үрэвсэл, цулцанд
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макрофаг эсүүд болон уушгины альвеол, хөндий
нь үхэжсэн эсийн холимог бүхий салсаар дүүрсэн,
цулцангийн
хананд
лимфоцит
эсийн
хуримтлалаас үүссэн зангилаанцрууд үүссэн,
бронх, бронхиол болон судас орчмоор олон тооны
нэг бөөмт үрэвслийн эсүүд нэвчирсний улмаас
цулцангийн зай багассан, бронх орчмын холбогч
эд, гөлгөр булчингийн эсүүд ихэссэн, мөн
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цулцангийн хананы хучуур эсийн цитоплазмд
үүссэн оршихуун биенцрийг Гимзийн будгаар
будаж илрүүллээ. Бидний судалгаагаар илэрсэн
дээр дурдсан бичил өөрчлөлтүүд нь зарим
судлаачдын [5], [6], [7], [8] тэмдэглэсэн үр дүнтэй
дүйж Маеди-Висна өвчний үеийн эмгэгт өөрчлөлт
мөн болохыг нотолж байна.

ДҮГНЭЛТ
Эмгэг судлалын шинжилгээгээр Маеди-Висна
өвчний үед хонины уушгины завсрын эд
үрэвссэн, цулцангийн ханын хучуур эсийн
цитоплазмд оршихуун биенцрүүд үүссэн зэрэг

өвөрмөц өөрчлөлтүүдийг илрүүлэв. Уг өвчний
үед эд судлал, ПГУ-ыг хослуулан ашиглах нь
тухайн өвчнийг оношлох, ялгаварлан оношлох,
баталгаажуулахад чухал ач холбогдолтой юм.

ТАЛАРХАЛ
Энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэхэд зааж чиглүүлж
өгсөн Эмгэг судлалын лабораторийн эрхлэгч
А.Алтанчимэг болон лабораторийн хамт олон,
Вирус
судлалын
лаборатори,
Молекул

генетикийн лаборатори, Мал эмнэлгийн сургууль,
Япон улсын Ямагучи-ийн их сургууль, Мал
эмнэлгийн Эмгэг судлалын тэнхимийн хамт
олонд талархал илэрхийлье.
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Study results of diagnosis of Maedi-visna disease in sheep
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ABSTRACT
In order to detect pathological and histopathological findings of Maedi-Visna disease, pulmonary tissues which
had lesions and suspected of the lung disease were collected in slaughterhouses near Ulaanbaatar city,
Batsumber soum of Tuv province, Ulziit soum of Dornogobi province. PCR was performed to examine the
part of gene of Maedi-Visna virus and pulmonary tissue of one sheep was positive. Histopathological
examination was conducted on lung and by microscopic investigation, interstitial inflammation and inclusion
body in cytoplasm of the alveoli epithelium was determined on the sample as some specific findings of MaediVisna infection.
Key words: lung tissue, macro-, micro changes, interstitial inflammation, inclusion body

