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КОРОНОВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯ КЕЗІНДЕГІ БҮЙРЕКТІҢ МАКРО- ЖАНЕ 
МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ 

 
Түйін Бұл мақалада COVID-19 диагнозы бар науқастардың жай-күйінің нашарлауы кезіндегі бүйректе болатын 
өзгерістер,оның макро- және микроскопиялық өзгерістерге әкеліп соқтыратын  себептері қарастырылады. 
Қазіргі кезде короновирустік инфекцияның пато- жане морфогенезі терең зерттелуде, SARS-Cov-2 вирусы адамнан 
адамға өте жылдам таралатынын әлемдік медицина өкілдері атап өтті. Осыған байланысты ДДҰ COVID-19 індетін 
пандемия деп жариялады.  Бүйректің функциялық қызметінің өзгеруі, зәр түсінің қалыпты жағдайдан 
ауытқуы,альбумин концентрациясының көбейіп кетуі нақты SARS-CoV-2 тың АСЕ2 рецепторлары арқылы жасушаға 
енуінен пайда болады деп кейбір ғалымдар тұжырымдама жасаған.Бүйректің цитологиялық зерттелу жұмысы 
кезінде COVID-19 ауыр жағдайындағы адамда эритроциттердің агрегациясы, эпителий мен подоциттердің бұзылуы 
болатыны дәлелденген. Созылмалы бүйрек ауруына шалдыққан адамдар короновирустық инфекцияны алдын алу 
барсында қауіпсіз және эффективті жаңашыл- методикалық әдіс тәсілдерді қолдануы қажет. 
Кілтті сөздер: COVID-19, коронавирус, бүйректің зақымдануы,қатар жүретін аурулар. 
 
Кіріспе. 
Коронавирус адам мен жануарлардың маңызды 
патогені болып табылады. Коронавирустық 
инфекция (CОVID-2019) – бұл коронавирус тектес 
вирустың жаңа штамынан туындайтын жедел 
вирустық ауру, олардың 44 түрі бар. 2019 жылдың 
соңында Хубэй провинциясының Ухань қаласындағы 
пневмония жағдайларының күрт өсуі себебі ретінде 
анықталған болатын [3,19].  
2020 жылдың ақпан айында Дүниежүзілік Денсаулық 
Сақтау ұйымы (ДДҰ) COVID-19 ауруын белгіледі. 
COVID-19 тудыратын вирус 2 ауыр жіті 
рeспираторлық cиндром (SARS-CoV-2) короновирус 
деп белгіленеді; бұған дейін ол 2019-НКО деп аталған 
және 2020 жылдың 11 наурызынан бастап ДДҰ бүкіл 
әлем бойынша оны пандемия деп жариялады.  
ДДҰ-ға сәйкес, COVID-19 пандемиясы кезеңінде 
барлық дәрігерлердің маңызды міндеті пациенттер 
мен медицина қызметкерлерін вирустық 
инфекциядан қорғау болып табылады. [1].  
Инфекцияның тез таралу қабілеті бүкіл әлемдік 
эпидемияға алып келді, Қазақстан Республикасы да 
тыс қалған жоқ. Коронавирустық инфекция індетінің 
таралуының алдын алу үшін 2020 жылдың 12 
наурызынан бастап Қазақстан Республикасында 
шектеу іс-шаралары енгізілді және мемлекеттік бас 
санитарлық дәрігердің «Қазақстан Республикасында 
коронавирустық инфекцияның таралуына жол 
бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы» 
қаулысы шығарылды. 16 наурыздан бастап Қазақстан 
Республикасында төтенше жағдай енгізілді және 
«Қазақстан Республикасы халқының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы» қаулы 
шығарылды.   
Қазақстан Республикасының статистикалық мәліметі 
бойынша 262 мың адам коронавирус індетін бастан 
кешірсе, оның 3162 летальді жағдайға ұшыраған. 
Алматы қаласын эпидемиологиялық ошақ ретінде 
қарастыратын болсақ адамдардың тыныс алу 
жағдайының төмендеуі,дене температурасының 
өзгеруі,қан қысымының төмендеуі т.с.с оқиғалар 
орын алды.Орта есеппен күніне 25 адам тіркеліп 
отырды. 
SARS-CoV-2 вирусынан туындаған жаңа COVID-19 
коронавирус инфекциясы қауіпті ауру болып 

табылады, ағымы жеңіл және ауыр жағдайда өтіп, 
тіпті өлімге де әкелуі мүмкін [1,2].  
 
Мақаланың мақсаты: 
- COVID-19 коронавирустық инфекцияның әсерін 
қарастыру; 
- Бүйректің макро және микроскопиялық өзгерістерін 
зерттеу. 
 
Материал және зерттеу әдістері 
Шетелдік ғалымдардың зерттеу жұмыстарына сүйене 
отыра, бүйрекке COVID-19  инфекциясының әсер ету 
механизмін ғылыми тұрғыда түсіну. 
Коронавирустық инфекция қоздырғышына деген 
сезімталдық халықтың барлық топтарында жоғары. 
Ауыр ауру ағымы мен қауіп-қатер тобына 60 жастан 
асқан адамдар, созылмалы аурулары бар (тыныс алу 
мүшелерінің аурулары, жүрек - тамыр жүйесі 
аурулары, онкологиялық аурулар, иммунитет 
тапшылығы жағдайы), сондай-ақ 
эндокринопатиялары бар (қант диабеті, 
метаболикалық синдром,т.б) пациенттер жатады.  
Өлім-жітім факторы 2-ден 4% - ға дейін өзгереді 
[1,2,19].  
ДДҰ мәліметтері бойынша, қалпына келу уақыты 
жеңіл инфекциялар үшін екі апта және ауыр аурулар 
үшін үш-алты апта.  
СОVID-19-да зертханалық тексеру оң нәтиже 
көрсеткеннен кейін науқастар ем алу үшін 
инфекциялық стационарға ауыстырылады[9].  
 
Зерттеу нәтежиесі. 
Коронавирустік инфекция адамның тек қана өкпесіне 
ғана емес, сонымен бауыр, ми, бүйрек және тағы 
басқа мүшелеріне соққы береді. Бүйректегі макро- 
жане микроскопиялық өзгерістерін тереңірек 
қарастырдым. 
Қытай ғалымдарының зерттеу жұмыстарына 
сүйенсек, Ухань қалсы ауруханасында 85 адамның  
27%ында бүйректегі ақау мен өзгерістер байқалған. 
Хубэй мен Сычуань провинцияларында 200 
науқастың 59%-ының зәрі құрамында инфекцияның 
барын растайтын белок, ал 44%-ының зәр құрамында 
аз мөлшерде қанның болғанынан біз COVID-19 
бүйрекке де үлкен қауіп төндіретінін түсіндік. 



COVID-19 бүйрекке әсері кезіндегі нақты механизм 
әлі анықталмады. АСЕ 2 және дипептидилпептидаза-
4 ферменттері SARS-CoV және MERS-CoV 
инфекциясын өршітуге, бүйрек каналшаларын 
зақымдауға атсалысады.Вирустық РНҚ бүйрек 
ұлпасында және зәр құрамында бірдей дәрежені 
көрсетті. 
Мысалы,Санкт-Петербургтік медициналық 
университетінің зерттеулері бойынша бүйректе, көп 
жағдайларда микроайналымдағы арнада ишемиялық 
өзгерістер пайда болған. Бұл стаздар, сладждар, 
эритроцитардық тромбтар дейді. 
Алматы қаласында коронавирустық летальді жағдай 
барысында  тіркелген 68 жасар азамат, созылмалы 
пиелонефрит,созылмалы бүйректің жетіспеушілік, 
жүректің ишемиялық ауруы деп тіркелген. 
Дәрігерлердің нұсқаулығы бойынша күтім 
барысында бүйрек пен бауырды да назардан тыс 
қалдырмау керектігі ескертілген. Әлі күнге дейін бұл 
инфекциядан арылудың емі 
табылмағандықтан,жалпы нұсқаулықтарды сақтай 
отыра, дәрігер берген препараттар мен күтім арқылы 
ғана ем алса болады. 
Коронавирустық инфекция бүйректің 
гомеостатикалық және спецификалық 
функцияларының өзгеруінен көрініс табады.Егде 
тартқан адамдардан басқа, жасөспірім балалар да 
ауруға бейім болады. 
Сонымен қатар әр түрлі сонымен қатар 
мезангиалдық клеткаларда жүйелік қабыну 
реакциясына сай пролиферация, базалық 
мембрананың қалыңдауы, кейбір жағдайларда – 
жиынтық капилляр қабырғасының фибриондық 
некрозы . 
Осындай өзгерулер бүйректік жеткіліксіздікпен 
сипатталған. Ал бүйректік жеткіліксіздік тек 
гемодиализбен түзетілуі мұмкін.  
Мамандар бұл патологияның бірнеше теориясын 
ұсынады: 
1. Бүйрек тіндерінің тура зақымдануы. 
Эпителий каналшалары тегістеліп,нефроциттардың 
өлімі байқалған. 
2.Бүйректегі АСЕ2-рецепторларының санының азаюы 
процесі, ол  COVID-19дың  негізгі нысаны. 
АСЕ2 транспортер қызметін атқарады. Ол 
жүрек,бүйрек,тік ішек,қалқанша безі , май ұлпасында 
болады. АСЕ 2 ферментінің  SARS-CoV-2 нақты 
нысаны екенін ғалымдар жорамалдап өткен.  
АСЕ2-карбоксипептидаза АСЕ2 генімен кодталады, 22 
хромосомада орналасады. I типті трансмембраналық 
белок, клеткаішілік N пептитазалық бөлімі болады.Ол 

бөлім ACE2 тың SARS-CoV пен тығыз байланысатын 
орны. 
АСЕ2 жұмыс істеу механизмі толық 
ашылмағандықтан, егеуқұйрықтарға жасалған 
зерттеу нәтежиесінде АСЕ2 жетіспеген жағдайда, 
 гломерулосклероз және альбуминурия дамитынын 
айтылды.АСЕ2 концентрациясыны төмендеуі AngII 
генінде дисбаланс тудырады. Ал AngII гені бүйректің 
қабынуына,фиброзға және жаңа бүйректік 
зақымдануларға жол ашады. 
3. Цитокин дауылы. 
Цитокин дауылы – микроорганизмдер адам 
организмде қабыну тудырғанда дененің орта 
сұйықтығына тез әрі көп мөлшерде цитокиндерді 
бөлу құбылысы. Цитокин дауылы - вирустық 
инфекциядан туындаған тұтас организмді қамтитын 
қабыну реакциясы 
Иммундық жүйенің мұндай адамның ағзасын да 
зақымдайтын «кері төңкеріс» нәтижесінде, бастысы 
қан тамырлардың бүлінуіне, жыртылуына, қанның 
ұюына, қан қысымының төмендеуіне, ең қиыны өкпе, 
бүйрек, бауыр т.б. ағзалар қызметінің 
жетіспеушілігіне  алып келеді.  
 
Талдау. 
SARS және MERS-CoV инфекциясы күніне 5-15% 
жағдайға өршісе, өлімге әкелген жоғары дәрежеге 60-
90% болды. Зерттеу жұмысы барысында Covid-19 
диагнозы анықталған 59 науқастың 34%-ынан 
альбуминурия, 63%-ы протеинурия байқалған. 
Қандағы мочевина мөлшері 27%ға көтерілсе, 
летальді жағдайға ұшырағандардың қанында 
мочевина дәрежесі 2/3ге жоғарылағанын зерттеулер 
көрсеткен.Компьютерлік томография қорытынды 
бойынша бүйректің ісінуі көрсетілген. Cheng et al. 
хабарлауы бойынша 710 науқастың 44%-ынан  
протеинурия мен гематоурия қалыптан тыс 
болғанын жеткізген. Креатинин мен мочевина 
мөлшері 15,5% және 14,1%ды құрады. Бұл мөлшерді 
алдын алып ,дәрігерлер өзгертпесе адам летальді 
жағдайға ұшырауы мүмкін. 
 
Қорытынды. 
Мақала коронавирустық инфекция кезінде бүйректе 
болатын өзгерістер,оның алдын алуы. Иммундық 
өзгерістер, микро және макроскопиялық көріністері 
жайлы баяндалды. Әлі де нақты зерттелмегендіктен, 
егер де белгісі науқаста байқалатын болса нефролог 
маманмен ақылдасу арқылы, вирусқа қарсы 
терапия,экстракорпоральді терапия 
шаралары,скрининг тест немесе коронавирустық 
тест зерттеулерді өтуі қажет. 
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MACRO-AND MICROSCOPIC CHANGES KIDNEY DISEASE IN CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 

 
Резюме At present, the pathogenesis and morphogenesis 
of coronavirus infections are being studied in-depth, and 
the SARS-Cov-2 virus is spreading rapidly from person to 
person, according to world medicine. In this regard, the 
WHO declared the COVID-19 epidemic a pandemic. Some 
scientists have suggested that changes in renal function, 
abnormal urine colour, and increased albumin 
concentrations are caused by the entry of specific SARS-
CoV-2 into the cell through ACE2 receptors. Cytological 

examination of the kidneys has shown that a person with 
severe COVID-19 has aggregation of erythrocytes, 
destruction of epithelium and podocytes. People with 
chronic kidney disease should use safe and effective 
innovative methods in the prevention of coronavirus 
infection. 
Key words: COVID-19, coronavirus, kidney damage, 
concomitant diseases. 
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МАКРО- И МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 
Резюме В настоящее время глубоко изучается морфо 
и  патогенез - короновирусной инфекции, 
представители мировой медицины отмечают, что 
вирус SARS-Cov-2 очень быстро распространяется от 
человека к человеку. В связи с этим ВОЗ объявила 
вспышку COVID-19 пандемией. Некоторые ученые 
разработали концепцию, согласно которой изменение 
функциональной функции почек,изменение цвета мочи 
от нормального состояния, увеличение концентрации 
альбумина происходят от проникновения 

специфического SARS-CoV-2 в клетку через рецепторы 
АСЕ2.Доказано, что при цитологическом исследовании 
почек у человека в тяжелом состоянии COVID-19 
происходит агрегация эритроцитов, разрушение 
эпителия и подоцитов. Лицам, страдающим 
хроническими заболеваниями почек, необходимо 
применять безопасные и действенные - методические 
подходы в профилактике короновирусной инфекции. 
Ключевые слова:COVID-19,коронавирус, повреждение 
почек, сопутствующие заболевания. 

 
 


