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ЛIМФАСАРКОМЫ У СВIНЕЯ 

Jiiмфасаркомы побач з рэтыкуласаркомамi, плазмацытомамi, лiмфа
грануламатозам i недыферэнцыраванымi лiмфомамi належаць да rpy
nы гематасарком [ l]. Для гэтай групы захворв?нняу характэрны ла
кальны пухлiнны рост з першасным развiццём nрацэсу у лiмфоiднай 
тканцы. Гэтыя новаутварэннi узнiкаюць з кроветворных клетак рознай 
стуnенi сталасцi, растуць у выглядзе вузлоу з пашкоджаннем лiмфа
тычных вузлоу, селязёнкi, нырак, печанi, страунiкава-кiшачнага тракту 
i iншых органау [2]. 

Паводле [1-3], nухлiнныя захворваннi гэтай групы выяуляюцца у 
жывёлiн трох-чатырох гадоу, а таксама у nарасят трох-- пяцiмесячна 
га узросту. Мы назiралi чатыры выnадкi новаутварэнняу у свiней, якiя 
загiнулi у 7, 11, 28 i 60-дзённым узросце. Пры патолагаанатамiчным раз
разаннi загiнуушых жывёлiн i гiсталагiчным даследаваннi паталагiч
нага матэрыялу ва ycix чатырох выпадках выяулена, што nрычынай гi
белi жывёлiн з'явiлася лiмфасаркома. 
. У сямiдзённага nарасяцi жывой масай 1,8 кг новаутварэнне лакалi
эавалася у органах брушной поласцi. Пухлiна выяуляпася у страунiку, 
кiшэчнiку, nечанi, селязёнцы, падстраунiкавай залозе i у мезентэрыяль
ных лiмфатычных вузлах (рысунак, а). Пухлiна уяуляла сабой кангла
мерат масай 400 г, штоскладала 22,2% ад масы жывёлiны. Яна займа
ла усю брушную nоласць, i раздзялiць органы было немаrчыма. Форма 
nухлiны была авальнай, кансiстэнцыя шчыльнай, паверхня шышкава
тая, на разрэзе салаnадобная. 

Пры гiсталагiчным даследаваннi кавалачкау печанi адзначат IН
фiльтрацыю стромы i nарэнхiмы органа дробнымi круглявымi клеткамi. 
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Гепатацыты на месцы пралiферацыi у зоне саркомных клетак разбура
ны (рысунак, б). У лiмфатычных вузлах марфалагiчныя структуры былi 
сцёртыя у вынiку iнтэнсiунай iнфiльтрацыi круглымi пухлiнавымi клет
камi. Падобныя з~ены адзначалiся i у iншых органах. 

Пры riсталагiчным даСJ1едаваннi адзначалi iнтэнсiуную iнфiльтра
цыю мышачнай тканкi пухлiннымi клеткамi круглай формы i атрафiю 
мiяфiбрыл. Мезатэлiяльная тканка развалокиена i iнтэнсiуна iнфiльт
равава дробнымi круглымi саркомнымi клеткамi. 

Лакалiзацыя пухлiн у nарасят: а- макрафатаграфiя канrламсрата nухлiны ва унут
раных органах СЯ\Iiдзённаrа nарасяцi; б- мiкрафатаграфiя nсчанi сямiдзённаrа пара
сяцi. lнфi,1ьтрацыя органа саркаиатознымi клеткамi круглявай формы. Афарбоука 
гематаксi.1iн-эазiнам.Х320; в- макрафатаrрафiя лiмфасаркомы у селязёнцы nарасяцi 
60-дзённаrа узросту; г мiкрафатаrрафiя лухлiны селязёнкi nарасяцi 60-дэённаrа 
узросту. Iнфiльтрацыя чырвонай nульnы дробнымi круrлымi маладыферэнцыраванымi . 

клеткамi. Афарбоука rематаксiлiн-эаэiнам.Х320 

У парасят 11- i 28-дзённаrа узросту асноуныя змены выяулены у пар
тальных i мезентэрыяльных лiмфатычных вузлах, на серозных покры
вах брушной поласцi i у лечанi. У ix выяулялiся шматлiкiя новаутварэн
нi у выrлядзе вузлоу розна-й велiчынi з пранiкненнем ix у мышачную 
тканку i ларэнхiму лечанi. Названыя новаутварэннi былi пругкай кан
сiстэнцыi, салападобныя на разрэзе, ламерам 0,5-3 см у дыяметры. 
Лiмфатычныя вузлы, лашкоджаныя пухлiннай тканкай, былi павялiчаны 
у 3-5 разоу, лругкiя, шэраrа колеру, на разрэзе аднародныя. 

У парасяцi ва узросце шасцiдзесяцi дзён злаякасныя новаутварэннi 
лакалiзавалiся у селязёнцы i селязёначных лiмфатычных вузлах, уяу
лялi сабой шматлiкiя саркомныя вузлы круглявай формы, nругкай кан
сiстэнцыi, ламерам 0,5-2,5 см у дыяметры, на разрэзе аднародныя, са
лападобныя (рысунак, в). 

Пры гiсталаriчным даследаваннi вiдаць, што лухлiнныя вузлы скла
даюцца ~ дробных, круглых, маладыферэнцыраваных клетак, якiя 
iнфiльтруюць каnсулу i чырвоную пульnу ~елязёнкi. Сценкi сiнусау i рэ
тыкулярная тканка у зоне iнфiJJьтрацыi былi атрафiраваны. Малюнак 
фалiкрау быу зг ладжаны (рысунак, г). 
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Вынiкi нашых даследаванняу nаказалi, што у nарасят у раннiм уз
росце могуць сустракацца nухлiнныя захворваннi крывятворных орrа
нау, якiя належаць да rpynы rематасарком. Такое ранняе nраяуленне 
nухлiннага росту у жывёлiн сведчьщь npa эмбрыяпальны характар уз
нiкненя новаутварэнняу, што неабходна улiчваць у селекцыйнай nрацы. 
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