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I. УВОД 

Пуйковъдството е един от основните отрасли в Източна Европа. 

През последните няколко години интересът на повечето птицевъди в 

България е насочен към отглеждане на Бронзовата пуйка. Като порода на 

домашната пуйка, тя се отличава с високи прираст, скорозрелост, 

кланичен рандеман и висококачествено диетично месо. 

През последните няколко години в РБългария все по-силно се 

застъпва биологичното производство на птици. Билогичното 

птицевъдство изисква да се отглеждат адаптирани към местните условия 

породи, като се прилагат методи на отглеждане, близки до естествения 

начин на живот, които понижават стреса и осигуряват добро 

здравословно състояние. Интересът към отглеждането на птиците от 

породата Бронзова пуйка (Meleagris meleagris gallopavo) е повишен. По 

данни на МЗХГ пуйките, които са отглеждани през 2018 г. са с над 16% 

повече, а патиците и гъските бележат намаление с почти същия процент. 

Храносмилателната система при домашните птици показва 

редица особености в сравнение с бозайниците. Тя представлява сложно 

устроена тръба, която е значително по-къса и се простира от устоглътката 

до клоаката. Микроскопската структура на храносмилателните органи е 

повлияна от специфичния начин на хранене. 

Към каудалния отдел на храносмилателната система при птиците 

се отнасят тънките, дебелите черва и клоаката. Червата имат същия 

принципен строеж като бозайниците, но показват и редица особености. 

Птиците притежават две слепи черва. Лигавичните власинки са по-добре 

развити при птиците и се установяват, както в тънките, така и в дебелите 

черва. Абсорбцията на вода и елекролити в тънките и дебелите черва е 

ключов фактор за поддържането на хомеостазата. В 
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дванадесетопръстника липсват Брунерови жлези. Тази особеност е 

специфична при птиците.  

Каудалният дял на храносмилателната система при Бронзовата 

пуйка играе основна роля в растежа и развитието на птиците. 

Интензитетът на нарастване на телесното им тегло е пряко свързан с 

нормалния растеж и физиологичното развитие на чревния тракт. 

Възрастово настъпват изменения в активността на храносмилателните 

ензими, което е доминиращо при определянето на хранителния режим и 

здравния статус на птиците от породата Бронзова пуйка. 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящите изследвания е да се определят 

макроморфометричните особености на тънките черва, някои 

хистологични, микроморфометрични, хистохимични и 

ензимохистохимични характеристики на мукозата на 

дванадесетопръстника (duodenum), празното черво (jejunum) и илеума 

(ileum) при Бронзовата пуйка (Meleagris meleagris gallopavo) от първи до 

240-ти ден. 

За изпълнението на целта бяха поставени следните задачи: 

1. Да се определи живата маса на изследваните птици 

(еднодневни, на 7-дневна, 14-дневна, 28-дневна, 35-дневна, 49-дневна, 

56-дневна, 90-дневна, 120-дневна и 240-дневна възраст) 

2. Да се определят абсолютното и относителното тегло на тънките 

черва при Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 

3. Да се установят стойностите на абсолютната и относителната 

дължина на тънките черва при Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 

4. Да се определи периметъра на тънките черва при Бронзовата 

пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 
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5. Да се определи хистологичния строеж на стената на тънките 

черва при Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден, посредством рутинни 

хистологични методи. 

6. Да се изследват хистохимичните особености на стената на 

тънките черва при Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 

7. Да се определят стойностите на височината на чревните въси в 

тънките черва при Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден.  

8. Да се определят стойностите на широчината на чревните въси в 

тънките черва при Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 

9. Да се определят стойностите на площта на чревните вили в 

тънките черва при Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 

10. Да се определят стойностите на дълбочината на криптите в 

тънките черва при Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 

11. Да се представят числените стойности на съотношението 

между височината на чревните въси към дълбочината на криптите в 

тънките черва при Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 

12. Да се определи гъстотата на чашковидните клетки в тънките 

черва при Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 

13. Да се установи наличието и разпределението на 

гликозоаминогликаните в дуоденума, празното черво и илеума при 

Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 

14. Да се определи експресията на АФ в тънките черва при 

Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

III. 1. МАТЕРИАЛ 

За изследването бяха използвани 60 клинично здрави Бронзови 

пуйки (30 женски и 30 от мъжки пол). Проведените изследвания бяха 

финансирани и включени в следните научни проекти: НП 01/2011 

“Възрастово, тегловно и морфометрично изследване на органите от 

средния и каудалния отдел на храносмилателната система при 

Бронзовата пуйка“ и НП 09/16 „Хистологично и хистометрично 

изследване на тънките черва при Бронзовата пуйка (Meleagris meleagris 

gallopovo) във възрастов аспект“. Опитните животни бяха закупени от 

„ТП ДЛС – Мазалат“ / ЮИДП – „Югоизточно Държавно Предприятие“ 

ДП. Те бяха отглеждани волиерно. Хранителната диета включваше 

животински протеини, зърнени култури, зелена растителна маса, 

хранителни добавки, богати на вит. В, А и Е. Птиците бяха разпределени 

в десет възрастови групи (еднодневни, на 7-дневна, 14-дневна, 28-дневна, 

35-дневна, 49-дневна, 56-дневна, 90-дневна, 120-дневна и 240-дневна 

възраст). Всяка група се състоеше от три мъжки и три женски пуйки. 

Птиците бяха претеглени на автоматична везна с точност до 10 грама. 

След извършена евтаназия, в регламентирана кланица за добив и 

преработка на птици, с комбинирана линия за клане на пилета, кокошки 

и пуйки, птиците бяха доставени до секцията по Цитология, хистология 

и ембриология, при катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и 

ембриология, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски 

университет, гр. Стара Загора, България от „Д И Д Комерс Енд 

Диливъри“ ООД (BG 2203031EO). Бяха спазени изискванията от 

нормативните уредба - наредба № 36 от 23. 03. 2006 г., обн. в ДВ, бр. 35 

от 28. 04. 2006 г. и наредба № 8, обн., ДВ, бр. 4 от 16. 01. 2004 г., изм. и 

доп., бр. 19 от 13. 03. 2015 г. Експериментите бяха извършени в строго 
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съответствие с правилата на етичната комисия към Тракийски 

университет, Стара Загора.  

III. 2. МЕТОДИ 

III. 2. 1. Анатомични методи 

III.2. 1. 1. Изследване на анатомичните особености на тънките 

черва in situ. 

1. Позициониране на птиците в гръбно положение. 

2. Външен оглед на трупа. 

3. Отстраняване на перата в областта на коремната стена. 

4. Напречна инцизия на коремната стена по задния раб на 

стерналната кост. 

5. Инспекция на лявата и дясната вентрална чернодробна кухина, 

след повдигане на гръдната кост. 

6. Двустранна странична инцизия на гръдната мускулатура, в 

посока към раменните стави. 

7. Разрез през lig. falciforme hepatis. 

8. Отстраняване на гръдната кост. 

9. Инцизия на коремната стена до клоаката. 

10. Инспекция на cavum peritonei intestini. 

11. Проучване на топографията и разположението на тънките 

черва in situ. 

12. Дефиниране на отделните сегменти на тънките черва. 

13. Определяне на низходящата и възходящата част на дуоденума. 

14. Определяне началото на празното черво, посредством хода на 

a. celiaca. 

15. Оглед на серозата, която свързва илеума с низходящия 

дуоденум и лявото сляпо черво. 

16. Инцизия на серозата. 
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17. Лява дислокация на слепите черва и слабинното черво. 

18. Разрез през lig. suspensorium duodeni. 

19. Инспекция на празното черво. 

20. Определяна границата между празното и слабинното черва 

чрез лявата и дясната lig. ileocecalis. 

21. Евисцерация на тънките черва – чревният тракт беше 

освободен от коремната кухина в границата между пилора и 

илеоцекалния сфинктер (Гъдев и кол., 1992; Wang and Peng, 2008). 

22. Фотодокументиране на получените резултати чрез дигитална 

камера Canon Legria HF R16E (Canon Inc. Japan). 

Получените резултати бяха интерпретирани в съответствие с NAA 

(1993). 

III. 2. 2. Светлинно-микроскопски методи 

III. 2. 2. 1. Изработване на трайни обзорни хистологични 

препарати оцветени с хематоксилин (по Erlich) – еозин от дуоденум.  

III. 2. 2. 2. Изработване на трайни обзорни хистологични 

препарати оцветени с хематоксилин (по Erlich) – еозин от празно 

черво. 

III. 2. 2. 3. Изработване на трайни обзорни хистологични 

препарати оцветени с хематоксилин (по Erlich) – еозин от илеум. 

Осемнадесет тъканни проби (по три от средата на всеки сегмент 

на тънките черва) от съответната възрастова група бяха използвани за 

изготвяне на трайни обзорни хистологични препарати. Получените 

тъканни проби бяха фиксирани в 10% воден разтвор на формалдехид 

(Merck KGaA, Darmastadt, Germany). След фиксацията, те бяха промити 

на течаща вода, обезводнени във възходяща етанолова редица, 

просветлени в ксилен и включени в парафин. Чрез ротационен микротом 

YD-335A (J. Y. M. A. Ltd., China) бяха изработени срезове с дебелина от 
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5 до 7 μm. Оцветяването се извърши след двукратно депарафиниране на 

срезовете в продължение на 30 - 60 s в ксилол (две кювети) и 

рехидратирани в низходяща алкохолна редица (от абсолютен до 50° 

етилов алкохол), във всеки по 20 – 30 s, след което се поставиха във вода 

и оттам в хематоксилин за 2 – 5 min. След оцветяване, препаратите се 

изплакваха във вода, оставяха се в дестилирана вода за 5 – 10 min до 

придобиване на син цвят и се оцветяваха с еозин за няколко секунди. 

След промиване с вода, препаратите се обезводняваха във възходяща 

алкохолна редица и се просветляваха в ксилол за няколко секунди. След 

включване в ентелан се получиха трайни хистологични препарати 

(Витанов и сътр., 1995; Dimitrov, 2009). 

Получените препарати бяха наблюдавани със светлинен 

микроскоп –VDN-200M (LUMENLAB, China), а резултатите бяха 

документирани чрез дигитална камера CMOS, вградена в микроскопа. 

Получените данни бяха обработени чрез предоставен софтуер от фирмата 

производител за този модел микроскопи - ScopeImage Advanced Micro-

image Process Software. 

Изследването беше проведено в секцията по Цитология, 

хистология и ембриология, катедра „Ветеринарна анатомия, хистология 

и ембриология“, при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски 

университет, гр. Стара Загора. 

Получените резултати бяха интерпретирани в съответствие с NHV 

(2017). 

III. 2. 2. 4. Изработване на трайни обзорни хистологични 

препарати, оцветени чрез Масон трихромно оцветяване от 

дуоденум. 
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III. 2. 2. 5. Изработване на трайни обзорни хистологични 

препарати, оцветени чрез Масон трихромно оцветяване от празно 

черво. 

III. 2. 2. 6. Изработване на трайни обзорни хистологични 

препарати, оцветени чрез Масон трихромно оцветяване от илеум. 

Осемнадесет тъканни проби бяха фиксирани в разтвор на Буен за 

едно денонощие. След фиксацията, те бяха промити в 70° алкохол 

(етанол), обезводнени във възходяща етанолова редица, просветлени в 

ксилен и включени в парафин. Парафиновите срезове бяха с дебелина 5 

µm. Оцветяването се извърши след двукратно депарафиниране на 

срезовете в продължение на 30 - 60 s в ксилол (две кювети) и 

рехидратирани в низходяща алкохолна редица (от абсолютен до 50° 

етилов алкохол), във всеки по 20 – 30 s, след което се поставиха във вода. 

Те бяха оцветени посредством фабрично изработен комплект – Masson – 

Goldner staining kit (Merck KGaA Darmstadt, Germany). Алгоритъмът на 

оцветяване на препаратите беше следният: хематоксилин на Weigert - 5 

min; изплакване във вода - 5 min; потапяне в 1% оцетна киселина - 30 sec; 

реагент 1 - Азофлоксинов разтвор за 10 min; реагент 2 – тунгстофосфорна 

киселина за 1 min; реагент 3 – светлозелен SF разтвор – 2 min; потапяне 

в 1% оцетна киселина - 30 sec. Последва дехидратиране във възходяща 

алкохолна редица, просветляване с ксилол за няколко секунди. След 

включване в ентелан се получиха трайни хистологични препарати. 

Получените препарати бяха наблюдавани със светлинен 

микроскоп – Leica DM 1000, а резултатите бяха документирани чрез 

дигитална камера Leica DPC 290. Получените данни бяха обработени 

чрез софтуер LAS V 410.0 2016. 

Изследването беше проведено в секцията по Цитология, 

хистология и ембриология и секцията по Анатомия на домашните 
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животни в катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и 

ембриология, при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски 

университет, гр. Стара Загора. 

Получените резултати бяха интерпретирани в съответствие с NHV 

(2017). 

III. 2. 2. 7. Изработване на трайни обзорни хистологични 

препарати от дуоденум, оцветени чрез метода на Ван Гизон. 

III. 2. 2. 8. Изработване на трайни обзорни хистологични 

препарати от празно черво, оцветени чрез метода на Ван Гизон. 

III. 2. 2. 9. Изработване на трайни обзорни хистологични 

препарати от илеум, оцветени чрез метода на Ван Гизон. 

Осемнадесет тъканни проби (по три от средата на всеки сегмент 

на тънките черва) от съответната възрастова група бяха използвани за 

изготвяне на трайни обзорни хистологични препарати. Получените 

тъканни проби бяха фиксирани в 10% воден разтвор на формалдехид 

(Merck KGaA, Darmastadt, Germany). След фиксацията, те бяха промити 

на течаща вода, обезводнени във възходяща етанолова редица, 

просветлени в ксилен и включени в парафин. Чрез ротационен микротом 

YD-335A (J. Y. M. A. Ltd., China) бяха изработени срезове с дебелина до 

5 μm. Оцветяването се извърши след двукратно депарафиниране на 

срезовете в продължение на 30 - 60 s в ксилол (две кювети) и 

рехидратирани в низходяща алкохолна редица (от абсолютен до 50° 

етилов алкохол), във всеки по 20 – 30 s. След което се поставиха във вода. 

Те бяха оцветени посредством фабрично изработен комплект – van 

Gieson’s staining kit (Merck KGaA Darmstadt, Germany). Алгоритъмът на 

оцветяване на препаратите беше следният: железен хематоксилин на 

Weigert - 5 min; изплакване във вода - 3 min; потапяне в разтвор на 

пикрофуксин – 30 sec; промиване с дистилирана вода - 30 sec. 
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Препаратите бяха дехидратирани двукратно в кювети с 96% етанол, във 

всяка по 30 sec и двукратно в кювети с абсолютен алкохол, във всяка по 

1 min, след което бяха просветлени с ксилен два пъти за по 5 min и 

включени в ентелан. 

Препаратите бяха наблюдавани със светлинен микроскоп – Leica 

DM 1000, а резултатите бяха документирани чрез дигитална камера Leica 

DPC 290. Получените данни бяха обработени чрез софтуер LAS V 410.0 

2016. 

Изследването беше проведено в секцията по Цитология, 

хистология и ембриология и секцията по Анатомия на домашните 

животни в катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и 

ембриология, при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски 

университет, гр. Стара Загора. 

Получените резултати бяха интерпретирани в съответствие с NHV 

(2017). 

III. 2. 3. Морфометрични изследвания 

III. 2. 3. 1. Определяне на макрометричните параметри - тегло, 

дължина и обем на дуоденума, празното и слабинното черво, преди 

фиксирането им. 

Беше приложен следният алгоритъм на изследване: 

Червата при гореспоменатите възрасти птици, бяха освободени от 

фекално съдържание и мезентериална тъкан. Те бяха сепарирани на 

отделни анатомични сегменти, след промиване с физиологичен разтвор. 

Дванадесетопръстника, празното и слабинното черва бяха изследвани 

метрично с милиметрова хартия и автоматична везна. Абсолютното тегло 

беше определено с електронна везна Sartorius AY303 (USA), с точност до 

0.001 g. Дължината и обиколката на тънките черва бяха измерени с 

милиметрова хартия (Leopold, 1953). При измерване на дължината на 
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червата, те бяха изпънати в права линия, без нагъвания. Общата дължина 

на червата и сегментите им беше изчислена към 100 g живо тегло. 

III. 2. 3. 2. Определяне на микроморфометричните параметри 

на основните микроструктурни елементи (височина и широчина на 

чревните власинки, дълбочина на чревните крипти, площ на чревните 

въси, съотношение между височината на чревните власинки и 

дълбочината на чревните крипти), изграждащи тънките черва. 

От всеки хистологичен препарат, 10 интактни, строго вертикално 

ориентирани крипти и въси бяха подбрани за определяне на 

микроморфометричните параметри (270 измервания от всяка възрастова 

група, разпределени съответно по тридесет измервания за всеки чревен 

сегмент). 

Височината на чревните вили беше измерена от върха до основата 

на въсата. Ширината на въсите беше установена като измерихме 

разстоянието между външните повърхности на два съседни епителни 

ръбове, минаващо през вертикалната среда на чревната въса (Boguсka et 

al., 2016). 

Дълбочината на криптите беше измерена, като отчетохме 

дълбочината на инвагинацията между съседните въси (Boguсka et al., 

2016). 

Площта на чревните въси беше изчислена въз основа на техните 

височини и ширини. Приложихме математическата формула, описана от 

Sakamoto et al. (2000): (2π) х (VW/2) x (VH), където π = 3.14, VW – 

широчина на чревната въса, VH – височина на чревната въса. 

Съотношението между височината на чревните въси и 

дълбочината на криптите беше изчислено след като установихме 

стойностите на двата микрометрични показателя поотделно (Boguka et 

al., 2016). 
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Микрометричните измервания бяха определени и обработени чрез 

софтуер LAS V 410.0 2016 за светлинен микроскоп Leica DM 1000. 

III. 2. 4. Хистохимични методи за установяване на 

мукосубстанции (гликозоаминогликани) в дуоденума, празното черво 

и илеума 

Реакция Alcian blue (pH – 2.5) - PAS 

Приложихме следния протокол на изследване: 

Осемнадесет тъканни проби (по три от средата на всеки сегмент 

на тънките черва) от съответната възрастова група бяха използвани за 

изготвяне на трайни обзорни хистологични препарати. Получените 

тъканни проби бяха фиксирани в 10% воден разтвор на формалдехид 

(Merck KGaA, Darmastadt, Germany). След фиксацията, те бяха промити 

на течаща вода, обезводнени във възходяща етанолова редица, 

просветлени в ксилен и включени в парафин. Чрез ротационен микротом 

YD-335A (J. Y. M. A. Ltd., China) бяха изработени срезове с дебелина от 

5 до 6 μm. Оцветяването се извърши след двукратно депарафиниране на 

срезовете в продължение на 30 - 60 s в ксилол (две кювети) и 

рехидратирани в низходяща алкохолна редица (от абсолютен до 50° 

етилов алкохол), във всеки по 20 – 30 s. След което се поставиха във вода. 

Те бяха оцветени посредством фабрично изработен кит – Alcian blue - 

PAS staining kit (Merck KGaA Darmstadt, Germany). Техниката на 

оцветяване на препаратите беше следната: разтвор на алцианово синьо 

(pH – 2.5) - 5 min; промиване в течаща вода - 3 min; изплакване в 

дестилирана вода; използване на перйодна киселина за 10 min; промиване 

в течаща вода - 3 min; изплакване в дестилирана вода; потапяне в реагент 

на Шиф – 15 min; промиване в течаща вода - 3 min; изплакване в 

дестилирана вода; оцветяване с хематоксилин на Gill III за 20 sec; 

промиване в течаща вода - 3 min. Препаратите бяха дехидратирани във 
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възходяща алкохолна редица, просветлени с ксилол и включени в 

ентелан.  

Получените препарати бяха наблюдавани със светлинен 

микроскоп – Leica DM 1000, а резултатите бяха документирани чрез 

дигитална камера Leica DPC 290. Получените данни бяха обработени 

чрез софтуер LAS V 410.0 2016. 

Изследването беше проведено в секцията по Цитология, 

хистология и ембриология и секцията по Анатомия на домашните 

животни в катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и 

ембриология, при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски 

университет, гр. Стара Загора. 

Получените резултати бяха интерпретирани в съответствие с NHV 

(2017). 

III. 2. 5. Ензимохистохимични методи 

III. 2. 5. 1. Определяне на експресията на АФ в 

дванадесетопръстника, празното черво и илеума. 

Приложихме следния протокол на изследване: 

Осемнадесет тъканни проби (по три от средата на всеки сегмент 

на тънките черва) от съответната възрастова група бяха използвани за 

установяване на експресията на АФ в тънките черва. Хистологичните 

препарати бяха фиксирани в 90% алкохол за 24 часа при температура 

22°С. Срезовете бяха преместени в 96% алкохол за един час, след което 

бяха поставени двукратно в абсолютен алкохол по 15 min и прехвърлени 

в ксилол – два пъти по 30 min. Хистологичните срезове бяха включени в 

парафин. Следваше охлаждане, рязане и залепване върху предметното 

стъкло. Получените препарати бяха депарафинирани в ксилол, след което 

се поставиха последователно в абсолютен алкохол, 40% ацетон и вода. 

Препаратите бяха пренесени в инкубираща среда и поставени в термостат 
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при температура 37°С в продължение на 2 часа. Последователно бяха 

поставени в 40% ацетон, след което бяха преместени в 20% разтвор на 

кобалтов нитрат за 5 min, в 40% ацетон за 3 min и промити в чист ацетон. 

Последва дехидратиране в алкохол, просветляване в ксилол и включване 

в ентелан. Черните отлагания на кобалтов нитрат показваха наличие на 

ензимна активност (Pearse, 1962; Витанов и сътр., 1995; Dimitrov, 2009; 

Dimitrov et al., 2010). 

Получените препарати бяха наблюдавани със светлинен 

микроскоп – Leica DM 1000, а резултатите бяха документирани чрез 

дигитална камера Leica DPC 290. Получените данни бяха обработени 

чрез софтуер LAS V 410.0 2016. 

Изследването беше проведено в секцията по Цитология, 

хистология и ембриология и секцията по Анатомия на домашните 

животни в катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и 

ембриология, при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски 

университет, гр. Стара Загора. 

Получените резултати бяха интерпретирани в съответствие с NHV 

(2017). 

III. 2. 6. Статистически методи 

III. 2. 6. 1. Статистически методи за обработка на 

резултатите, получени при макроморфометричните и 

микроморфометричните изследвания 

Статистически получените данни (средни стойности ± стандартно 

отклонение (SD) във всяка възрастова група) бяха обработени с 

еднопосочна ANOVA StatView v. 4.53 for Windows (Abacus Concepts, Inc). 

Различията между средните стойности на възрастовите групи бяха 

приравнени от няколко гама теста LSD. Разликите бяха значителни при P 

<0.05. 
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III. 2. 6. 2. Статистически методи за определяне на гъстота на 

чашковидните клетки и изчисляване на процентното съотношение 

между клетките, съдържащи неутрални, кисели и смесени 

гликозоаминогликани в дванадесетопръстника, празното черво и илеума 

Гъстотата на чашковидните клетки, съдържащи кисели, неутрални 

и смесени гликозоаминогликани беше определена като изчислихме броя 

на клетките спрямо 1 mm2 от площта на чревните вили (Boguсka et al., 

2016). 

Изчислихме процентното съотношение между трите вида 

чашковидни клетки в дванадесетопръстника, празното черво и илеума. 

За обработка на получените резултати беше използван софтуер 

SPSS 17.5. Средното аритметично и стандартната грешка (SEM) бяха 

изчислени за гъстотата на чашковидните клетки и процентното 

съотношение между клетките, съдържащи неутрални, кисели и смесени 

гликозоаминогликани. Мултифакторен дисперсионен анализ ANOVA 

беше приложен за сравняване на средните стойности от тъканни проби в 

различни възрастови групи и T-test за тъканни проби от една и съща 

възрастова група. Корелационен тест по Pearson беше използван за 

определяне на корелацията между изследваните параметри (Arhipova et 

al., 2003; Duritis et al., 2013). 

Получените резултати бяха интерпретирани в съответствие с NHV 

(2017). 

IV. РЕЗУЛТАТИ 

IV. 1. Анатомични резултати 

Дуоденумът при Бронзовата пуйка притежаваше ясно обособена 

U-образна извивка - ansa duodeni. Тя беше граница между слизащата част 

на дванадесетопръстника - pars descendens duodeni и неговата изкачваща 

част - pars аscendens duodeni. Празното черво (jejunum) образуваше 
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множество свободни гънки (ansae jejunales), които се установяваха в 

дясната половина на общата телесна кухина. Слабинното черво (ileum) 

продължаваше непосредствено след йеюнума и притежаваше 

сравнително по-малки гънки. Неговото анатомично положение се 

определяше от двете слепи черва, с които беше свързан чрез ligg. 

ileocecalia (Фигура 1). 

 

Фигура 1. Десен латерален поглед на общата телесна кухина при Бронзова 

пуйка (възраст - 35-дни). (1) ventriculus muscularis; (2) pancreas; (3) pars 

descendens duodeni; (4) pars ascendens duodeni; (5) ansa duodeni; (6) jejunum;  

(7) ileum; (8) слепи черва; (9) черен дроб 

 

След евисцерация на храносмилателния канал, установихме трите 

сегмента на тънките черва. Между слизащата и изкачващата се част на 

дуоденума, беше разположен панкреаса. Празното черво притежаваше 

равномерни и ясно обособени чревни гънки, с правилен ход. То 

продължаваше в слабинното черво. Илеумът се установяваше между 

двете слепи черва и маркираше тяхната граница (Фигура 2). 
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Фигура 2. Храносмилателен канал при Бронзова пуйка (след екстирпация) 

(възраст – 28 дни). (1) ventriculus muscularis; (2) pars descendens duodeni;  

(3) pars ascendens duodeni; (4) pancreas; (5) ansae jejunales; (6) ileum;  

(7) слепи черва 

 

IV. 2. Макрометрични резултати 

Теглото на дванадесетопръстника, празното и слабинното черво 

нарастваше най-интензивно от 1-ви до 28-ми ден. След този период се 

установи забавяне на темповете на нарастване на теглото на тънките 

черва. Най-ниски темпове бяха отчетени през периода от 56-ти до 240-ти 

ден.  

Абсолютното тегло на дванадесетопръстника, празното черво и 

слабинното черво нарастваше съответно 75, 104, 135 пъти за целия 

възрастов период. 

Относителното тегло беше отчетено като съотношение на теглото 

на тънките черва към телесното тегло. Този показател при слабинното 

черво нарастваше най-интензивно (2.56 пъти). За дванадесетопръстника 

и празното черво темповете на нарастване на относителното тегло бяха 
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съответно 1.76 пъти и 2.41 пъти, през първите две седмици след 

излюпването (от първи до четиринадесети ден).  

Относителното тегло на трите черва беше с най-високи стойности 

през периода от 7-ми до 14-ти ден след излюпването на птиците. Пикът 

на относителното тегло на тънките черва беше достигнат на седем дневна 

възраст (Таблица 1). 

Таблица 1. Абсолютно и относително тегло на тънките черва при 

бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 

Възраст 

(дни) 
Показател 

Тънки черва 

Duodenum 

x ± SD 

Jejunum 

x ± SD 

Ileum 

x ± SD 

1 

Тегло (g) 

 

Тегло: Жива маса (g/kg) 

0.40±0.02A 

 

0.76±0.02a 

0.34±0.01A 

 

0.65±0.02a 

0.27±0.01A 

 

0.53±0.02a 

7 

Тегло (g) 

 

Тегло: Жива маса (g/kg) 

1.22±0.11B 

 

1.57±0.18b 

1.71±0.12B 

 

2.23±0.12b 

1.47±0.10B 

 

1.91±0.1b 

14 

Тегло (g) 

 

Тегло: Жива маса (g/kg) 

1.69±0.09B 

 

1.34 ± 0.09b 

1.98±0.06B 

 

1.57±0.06c 

1.72±0.10B 

 

1.36±0.07c 

28 

Тегло (g) 

 

Тегло: Жива маса (g/kg) 

3.83±0.15C 

 

1.14±0.11bc 

6.81±0.09C 

 

1.96±0.09d 

4.35±0.14C 

 

1.25± 0.11c 

35 

Тегло (g) 

 

Тегло: Жива маса (g/kg) 

5.81±0.18D 

 

1.05±0.14c 

6.99±0.06C 

 

1.76±0.05d 

5.92±0.09D 

 

1.14±0.07d 

49 

Тегло (g) 

 

Тегло: Жива маса (g/kg) 

6.65±0.07D 

 

0.95±0.08c 

8.94±0.07D 

 

1.23±0.06e 

6.89±0.12E 

 

0.98±0.09e 

56 

Тегло (g) 

 

Тегло: Жива маса (g/kg) 

10.83±0.42E 

 

0.87±0.07c 

19.14±0.91E 

 

0.84±0.01f 

12.32±1.10F 

 

0.85±0.02e 

90 

Тегло (g) 

 

Тегло: Жива маса (g/kg) 

17.95±0.65F 

 

0.74±0.04d 

26.08±0.33F 

 

0.62±0.03f 

26.11±0.40G 

 

0.54±0.09f 

120 

Тегло (g) 

 

Тегло: Жива маса (g/kg) 

22.96±1.52G 

 

0.45±0.04e 

37.98±1.34G 

 

0.54±0.02f 

36.10±1.05H 

 

0.45±0.05f 

240 

Тегло (g) 

 

Тегло: Жива маса (g/kg) 

37.83±0.66H 

 

0.27±0.01f 

49.95±0.29H 

 

0.34±0.09g 

45.69±0.53I 

 

0.32±0.03g 
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A-I Стойностите в една колона без общ суперскрипт притежават статистически 

достоверна разлика при p < 0.05. 

a-g Стойностите в една колона без общ суперскрипт притежават статистически 

достоверна разлика при p < 0.05. 

Абсолютната дължина на дуоденума и слабинното черво 

нарастваше приблизително два пъти, а на празното черво три пъти за 

периода от 1-ви до 14-ти ден.  

Относителната дължина на тънките черва беше дефинирана като 

съотношение между тяхната абсолютна дължина и телесното тегло на 

изследваните птици. Този показател беше най-висок при всички 

изследвани сегменти в периода от седми до четиринадесети ден, като 

пиковите стойности бяха отчетени на седми ден.  

Абсолютната дължина на дуоденума нарасна 5 пъти през целия 

период на изследването. Този метричен показател при празното черво 

нарасна 7.8 пъти, а при слабинното черво – 6.7 пъти. 

Дуоденумът беше най-късият сегмент, а празното черво беше с 

най-високи стойности на абсолютната си дължината (Таблица 2). 
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Таблица 2. Абсолютна и относителна дължина на тънките черва при 

Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 

Възраст 

(дни) 
Показател  

Тънки черва 

Duodenum 

x ± SD 

Jejunum 

x ± SD 

Ileum 

x ± SD 

1 

Абсолютна дължина 

(mm) 

Относителна 

дължина (mm/kg) 

 

70.33±2.25A 

 

138.00±3.45a 

 

104.83±7.70A 

 

206.50±4.50a 

 

107.83±3.06A 

 

212.64±4.70a 

7 

Абсолютна дължина 

(mm) 

Относителна 

дължина (mm/kg) 

 

107.83±2.32B 

 

139.50±4.50a 

 

246.83±13.1B 

 

318.70±4.60b 

 

200.00±17.9B 

 

258.34±8.90b 

14 

Абсолютна дължина 

(mm) 

Относителна 

дължина (mm/kg) 

 

126.33±3.67B 

 

100.74±5.20b 

 

313.17±11.6C 

 

249.71±7.80c 

 

236.33±8.26B 

 

188.74±9.20c 

28 

Абсолютна дължина 

(mm) 

Относителна 

дължина (mm/kg) 

 

179.50±1.52C 

 

94.00±5.10b 

 

387.83±11.05D 

 

212.32±7.60d 

 

345.67±6.98C 

 

173.47±7.80c 

35 

Абсолютна дължина 

(mm) 

Относителна 

дължина (mm/kg) 

 

190.33±4.93C 

 

85.54±4.60c 

 

422.33±9.85E 

 

198.31±4.60d 

 

425.50±6.16CD 

 

140.58±6.90d 

49 

Абсолютна дължина 

(mm) 

Относителна 

дължина (mm/kg) 

 

223.67±15.12D 

 

76.45±3.50d 

 

447.83±7.14E 

 

175.22±5.60e 

 

450.00±2.68D 

 

100.5±8.90e 

56 

Абсолютна дължина 

(mm) 

Относителна 

дължина (mm/kg) 

 

239.67±5.99D 

 

54.58±4.80e 

 

529.00±14.9F 

 

112.81±11.2f 

 

549.33±20.9E 

 

87.41±5.50f 

90 

Абсолютна дължина 

(mm) 

Относителна 

дължина (mm/kg) 

 

255.67±3.27E 

 

35.34±4.80f 

 

627.00±3.58G 

 

65.80±10.20g 

 

600.33±3.67E  

 

45.62±4.80f 

120 

Абсолютна дължина 

(mm) 

Относителна 

дължина (mm/kg) 

 

302.00±6.90F 

 

21.54±7.80g 

 

680.33±11.75G 

 

43.51±9.20h 

 

620.33±4.84E 

 

34.51±7.80g 

240 

Абсолютна дължина 

(mm) 

Относителна 

дължина (mm/kg) 

 

357.33±2.16G 

 

10.98±1.50h 

 

790.33±8.02H 

 

22.50±4.60i 

 

674.00±3.41F 

 

19.33±4.50h 
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A-H Стойностите в една колона без общ суперскрипт притежават статистически 

достоверна разлика при p < 0.05. 

a-i Стойностите в една колона бе общ суперскрипт притежават статистически достоверна 

разлика при p < 0.05. 

Периметърът на тънките черва за целия период на изследването 

(от 1-ви до 240-ти ден) нарасна, както следва: – duodenum 4.71 пъти, 

jejunum – 4.67 пъти и ileum – 4.93 пъти. През периода от първи до 

четиринадесети ден периметърът на слабинното черво нарастваше с най-

високи темпове спрямо останалите два чревни сегмента – 1.93 пъти. През 

същия период периметърът на йеюнума нарастваше по-интензивно (1.86 

пъти), в сравнение с дуоденума (1.7 пъти). 

 

 

 

IV. 3. Светлинномикроскопски изследвания 

IV. 3. 1. Хистологични резултати 

IV. 3. 1. 1. Оцветяване с Хематоксилин/Еозин 

IV. 3. 1. 2. Трихромно оцветяване по Масон 

IV.3. 1. 3. Оцветяване по метода на Ван – Гизон 

 

Дванадесетопръстник (duodenum) 

През първия ден след излюпването на птиците, епителните клетки 

бяха с овална форма. Lamina epithelialis mucosae беше изградена от 

еднослоен призматичен епител. Към седмия ден, клетките придобиваха 

призматична форма с изразен морфологичен поляритет (ядрото беше в 

базалната част на ентероцитите) (Фигура 3). 
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Фигура 3. Дванадесетопръстник (duodenum) при Бронзова пуйка (възраст – 

един ден). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) дъно на Либеркюнова жлеза; 

(4) tela submucosa; (5) tunica muscularis – циркулярен (вътрешен) слой;  

(6) tunica muscularis – лонгитудинален (външен) слой. Хематоксилин/Еозин. 

Линия = 50 μm. 

 

Дванадесетопръстникът при Бронзовата пуйка притежаваше 

четири тъканни слоя: tunica mucosa, tela submucosa, tunica muscularis и 

tunica serosa. tunica mucosa притежаваше lamina epithelialis, lamina 

propria и lamina muscularis mucosae. Във връзка с продължаващото 

физикохимично обработване на хранителните маси собствените слоеве 

на лигавицата формираха добре изразени чревни въси – villi intestinales.  

При птиците на 7-дневна възраст lamina propria беше изградена от 

съединителна тъкан, която формираше основата на чревните власинки. В 

нея бяха установени къси прости тубулозни жлези – gll. intestinales 

(Либеркюнови жлези). Lamina muscularis mucosae представляваше тънка 

пластинка от гладкомускулни клетки. Tela submucosa беше изградена от 

по-плътна хлабава влакнеста съединителна тъкан, в която се 

установяваха артериоли, венули и капиляри. Този подслой беше слабо 
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обособен и не притежаваше дуоденални (Брюнерови) жлези. Tunica 

muscularis се състоеше от вътрешен циркулярен (по-дебел) слой и 

външен лонгитудинален (много по-тънък) слой. И двата слоя бяха 

изградени от гладка мускулна тъкан. Tunica serosa представляваше тънък 

съединителнотъканен слой, покрит с еднослоен плосък епител (Фигура 

4). 

 

Фигура 4. Дванадесетопръстник (duodenum) при Бронзова пуйка (възраст – 

седем дни). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) дъно на Либеркюнова жлеза; 

(4) lamina muscularis mucosae; (5) tunica muscularis – циркулярен  (вътрешен) 

слой; (6) tunica muscularis – лонгитудинален (външен) слой. 

Хематоксилин/Еозин. Линия = 100 μm. 

 

Слоестият строеж на стената на дванадесетопръстника при 

Бронзовата пуйка не се променяше във възрастов аспект. 

Дванадесетопръстникът при птиците на възраст четиридесет и девет дни 

беше изграден от ясно обособени тъканни слоеве, а именно: tunica 

mucosa, tela submucosa, tunica muscularis и tunica serosa. Lamina 

epithelialis, lamina propria и lamina muscularis mucosae образуваха tunica 
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mucosa. Лигавицата формираше добре изразени чревни въси – villi 

intestinales (Фигура 5). 

 

Фигура 5. Дванадесетопръстник (duodenum) при Бронзова пуйка (възраст – 

четиридесет и девет дни). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) дъно на 

Либеркюнова жлеза; (4) lamina muscularis mucosae; (5) tunica submucosa; (6) 

tunica muscularis – циркулярен  (вътрешен) слой; (7) tunica muscularis – 

лонгитудинален (външен) слой; (8) tunica serosa.  

Трихромно оцветяване по Масон. Линия = 100 μm. 

 

В дуоденума при изследваните птици на възраст петдесет и шест 

дни, се наблюдаваха основните тъканни слоеве, характерни за тръбестите 

лигавично-мускулни органи: tunica mucosa, tela submucosa, tunica 

muscularis и tunica serosa. Tunica mucosa притежаваше lamina epithelialis, 

lamina propria и lamina muscularis mucosae.  

Lamina epithelialis mucosae беше изградена от еднослоен 

призматичен епител. Lamina propria mucosae беше изградена от хлабава 

влакнеста съединителна тъкан. Двата подслоя на tunica mucosa 

образуваха добре оформени чревни власинки и къси прости тубулозни 

жлези – gll. intestinales (Либеркюнови жлези). Lamina muscularis mucosae 

представляваше тънка гладкомускулна пластинка. Tela submucosa 
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притежаваше съдови структури (артериоли, венули и капиляри). Tunica 

muscularis се състоеше от два подслоя - вътрешен циркулярен и външен 

лонгитудинален. Tunica serosa беше изградена от тънък 

съединителнотъканен слой, покрит с мезотел (Фигура 6). 

 

Фигура 6. Дванадесетопръстник (duodenum) при Бронзова пуйка (възраст – 

петдесет и шест дни). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) дъно на 

Либеркюнова жлеза; (4) lamina muscularis mucosae; (5) tunica submucosa; (6) 

tunica muscularis – циркулярен (вътрешен) слой; (7) tunica muscularis – 

лонгитудинален (външен) слой; (8) tunica serosa.  

Трихромно оцветяване по Масон. Линия = 200 μm. 

 

Проучването на дванадесетопръстника при птиците на възраст сто 

и двадесет дни показа, че tela submucosa беше сравнително тънък 

съединителнотъканен слой. Tunica muscularis представляваше добре 

оформен гладкомускулен слой, изграден от два ясно различими подслоя 

- вътрешен циркулярен и външен лонгитудинален. Tunica serosa беше 

най-външният съединителнотъканен слой, покрит с еднослоен плосък 

епител (Фигура 7). 
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Фигура 7. Дванадесетопръстник (duodenum) при Бронзова пуйка (възраст – 

сто и двадесет дни). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) дъно на 

Либеркюнова жлеза; (4) lamina muscularis mucosae; (5) tunica submucosa; (6) 

tunica muscularis – циркулярен  (вътрешен) слой; (7) tunica muscularis – 

лонгитудинален (външен) слой. Хематоксилин/Еозин. Линия = 500 μm. 

 

При птиците на 240-дневна възраст дванадесетопръстникът беше 

изграден от описаните при предходните възрастови групи слоеве: tunica 

mucosa, tela submucosa, tunica muscularis и tunica serosa. Lamina 

epithelialis mucosae и lamina propria mucosae формираха villi intestinales. 

Lamina epithelialis mucosae, lamina propria mucosae и lamina muscularis 

mucosae образуваха tunica mucosa (Фигури 8 и 9). 
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Фигура 8. Дванадесетопръстник (duodenum) при Бронзова пуйка (възраст – 

двеста и четиридесет дни). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) дъно на 

Либеркюнова жлеза; (4) lamina muscularis mucosae; (5) tunica muscularis – 

циркулярен (вътрешен) слой; (6) tunica muscularis – лонгитудинален (външен) 

слой. Хематоксилин/Еозин. Линия = 200 μm. 

 

Фигура 9. Дванадесетопръстник (duodenum) при Бронзова пуйка (възраст – 

двеста и четиридесет дни). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) дъно на 

Либеркюнова жлеза; (4) lamina muscularis mucosae; (5) tunica muscularis – 

циркулярен (вътрешен) слой; (6) tunica muscularis – лонгитудинален (външен) 

слой. Трихромно оцветяване по Масон. Линия = 200 μm. 
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При оцветяване на хистологични препарати от 

дванадесетопръстник при Бронзовата пуйка по метода на Ван Гизон, ние 

установихме при всички възрастови групи бледорозово оцветяване на 

колагенните влакна в lamina propria mucosae и в tunica submucosa. 

Гладката мускулна тъкан в tunica muscularis показваше наситено жълто 

оцветяване. Tunica serosa се наблюдаваше като интензивна 

розовочервена структура, покриваща tunica muscularis (Фигура 10). 

 

Фигура 10. Дванадесетопръстник (duodenum) при Бронзова пуйка (възраст – 

деветдесет дни). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) дъно на Либеркюнова 

жлеза; (4) lamina muscularis mucosae; (5) tunica submucosa; (6) tunica muscularis 

– циркулярен (вътрешен) слой; (7) tunica muscularis – лонгитудинален 

(външен) слой; (8) tunica serosa. Ван Гизон. Линия = 200 μm. 

 

Празно черво (jejunum) 

Лигавицата на празното черво при Бронзовата пуйка на възраст 

един, седем и четеринадесет дни беше изградена от широки въси. Lamina 

epithelialis mucosae притежаваше един слой високи, призматични клетки, 

покриващи чревните въси и крипти. Светлиномикроскопски беше 

установена микровилозната повърхност на чревните въси. 
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Либеркюновите жлези представляваха къси тубулозни жлези, които се 

отваряха в основата на вилите. Тези жлези бяха наблюдавани в lamina 

propria mucosae. Lamina propria mucosae беше изградена от хлабава 

съединителна тъкан, кръвоносни съдове и отделни гладкомускулни 

влакна. Lamina muscularis mucosaе беше добре обособен подслой. Tunica 

submucosa в йеюнума беше равномерно обособен, богато кръвоснабден 

слой, изграден от хлабава влакнеста съединителна тъкан. Tunica 

muscularis беше изградена от гладкомусуклна тъкан, обособена в два 

подслоя – вътрешен пръстеновиден и външен надлъжен. Между двата 

подслоя се установява тясна съединителнотъканна прослойка, богата на 

кръвоносни съдове. Tunica serosa бешe изградена от еднослоен плосък 

епител, като под него установихме тънък слой от хлабава съединителна 

тъкан (Фигури 11). 

 

Фигура 11. Празно черво (jejunum) при Бронзова пуйка (възраст – седем дни). 

(1) чревен епител; (2) чревна въса; (3) lamina muscularis mucosae; (4) tunica 

submucosa; (5) tunica muscularis – циркулярен  (вътрешен) слой; (6) tunica 

muscularis – лонгитудинален (външен) слой; (7) tunica serosa.  

Трихромно оцветяване по Масон. Линия = 500 μm. 
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Tunica mucosa на йеюнума при изследваните птици на 90-дневна 

възраст формираше сравнително широки чревни вили. Lamina epithelialis 

mucosae беше представена от един слой призматични епителни клетки. 

Либеркюновите жлези бяха ясно обособени. Lamina propria mucosae 

беше изградена от хлабава влакнеста съединителна тъкан, в която се 

наблюдаваха кръвоносни съдове и групички от гладкомускулни клетки. 

Lamina muscularis mucosaе беше добре развит гладкомускулен подслой. 

Tunica submucosa в йеюнума беше богато кръвоснабден слой, изграден от 

съединителна тъкан. Tunica muscularis беше формирана от два 

гладкомусуклни подслоя – вътрешен пръстеновиден и външен надлъжен. 

Tunica serosa представляваше тънка съединителнотъканна пластинка 

покрита с мезотел (Фигура 12). 

 

Фигура 12. Празно черво (jejunum) при бронзова пуйка (възраст – 

деветдесет дни). (1) чревен епител; (2) чревна въса; (3) Либеркюнова 

жлеза; (4) tunica muscularis – циркулярен (вътрешен) слой; (5) tunica 

muscularis – лонгитудинален (външен) слой. Хематоксилин/Еозин. 

Линия = 500 μm. 
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На 120-дневна възраст tunica mucosa на йеюнума показваше 

специфичните особености, присъщи за лигавичномускулните органи на 

храносмилателната система. Lamina epithelialis mucosae беше изградена 

от един слой призматични ентероцити, между които се наблюдаваха 

голямо количество чашковидни клетки. Либеркюновите жлези бяха ясно 

обособени къси структури, които се отваряха в основата на чревните 

крипти. Lamina propria mucosae беше изградена от хлабава влакнеста 

съединителна тъкан, в която се наблюдаваха кръвоносни съдове и 

групички от гладкомускулни клетки. Lamina muscularis mucosaе беше 

относително добре развит гладкомускулен подслой. Tunica submucosa в 

йеюнума беше тънък и трудно разграничим съединителнотъканен слой. 

Tunica muscularis беше формирана от два гладкомусуклни подслоя между 

които се наблюдаваше тясна съединителнотъканна пластинка. Tunica 

serosa представляваше фина прослойка от съединителна тъкан, покрита 

с плосък епител (Фигура 13). 

 

Фигура 13. Празно черво (jejunum) при Бронзова пуйка (възраст – сто и 

двадесет дни). (1) чревен епител; (2) чревна въса; (3) Либеркюнова жлеза; (4) 

tunica muscularis – циркулярен (вътрешен) слой; (5) tunica muscularis – 

лонгитудинален (външен) слой. Хематоксилин/Еозин. Линия = 500 μm. 

 

На 240-дневна възраст стената на йеюнума притежаваше tunica 

mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis и tunica serosa. Tunica mucosa 
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притежаваше характерните структурни особености на тънките черва. 

Lamina epithelialis mucosae граничеше с лумена и беше изградена от 

ентероцити и чашковидни клетки. Либеркюновите жлези се наблюдаваха 

и при тази възрастова група. Lamina propria mucosae представляваше 

съединителна тъкан, формираща широки в основата си villi intestinales. 

Собствената гладкомускулна пластинка - lamina muscularis mucosaе беше 

добре развита. Tunica submucosa беше трудно разграничима. Между 

двата подслоя на tunica muscularis се наблюдаваше тясна 

съединителнотъканна прослойка. Tunica serosa беше най-външната 

обвивка (Фигура 14). 

 

Фигура 14. Празно черво (jejunum) при Бронзова пуйка (възраст – двеста и 

четиридесет дни). (1) чревен епител; (2) чревна въса; (3) lamina muscularis 

mucosae; (4) tunica submucosa; (5) tunica muscularis – циркулярен  (вътрешен) 

слой; (6) tunica muscularis – лонгитудинален (външен) слой; (7) Либеркюнови 

жлези. Трихромно оцветяване по Масон. Линия = 200 μm. 

 

При оцветяване на хистологични препарати от празно черво при 

изследваните възрастови групи птици по метода на Ван Гизон, ние 

установихме, че lamina epithelialis mucosae се състои от призматични 
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епителни клетки и отделни чашковидни клетки, оцветени в жълтеникав 

цвят. Lamina propria, tunica submucosa и tunica serosa бяха оцветени в 

розовочервен цвят. Двата подслоя на tunica muscularis бяха с жълт цвят 

(Фигурa 15). 

 

Фигура 15. Празно черво (jejunum) при Бронзова пуйка (възраст – двадесет и 

осем дни). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) lamina muscularis mucosae; (4) 

tunica submucosa; (5) tunica muscularis – циркулярен  (вътрешен) слой; (6) 

tunica muscularis – лонгитудинален (външен) слой; (7) tunica serosa. Ван Гизон. 

Линия = 100 μm. 

 

Слабинно черво (ileum) 

Принципният строеж на слабинното черво при птиците не се 

различаваше от този на дуоденума и празното черво. На 1, 7, 14 и 28-

дневна възраст в стената на илеума се различаваха четирите основни 

тъканни слоя, присъщи за тънките черва - tunica mucosa, tunica 

submucosa, tunica muscularis и tunica serosa. Лигавицата притежаваше 

характерни морфологични особености. Lamina epithelialis mucosae беше 

изградена от призматични ентероцити и чашковидни клетки. В 

съединителната тъкан на lamina propria mucosae се наблюдаваха 
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лимфоцитни инфилтрации. Lamina muscularis mucosaе в слабинното 

черво беше добре обособен гладкомускулен слой. Чревните вили в 

илеума бяха по-къси, в сравнение със същите структури в 

дванадесетопръстника и йеюнума. Tunica submucosa беше представена от 

хлабава съединителна тъкан. 

Tunica muscularis се състоеше от два подслоя гладка мускулна 

тъкан – вътрешен пръстеновиден и външен надлъжен. Tunica serosa 

притежаваше същия строеж, описан при предходните два сегмента от 

тънкото черво (Фигура 16). 

 

Фигура 16. Слабинно черво (ileum) при Бронзова пуйка (възраст – 

четиринадесет дни). (1) чревен епител; (2) lamina propria mucosae с 

лимфоцити; (3) дъно на Либеркюнова жлеза; (4) lamina muscularis mucosae. 

Трихромно оцветяване по Масон. Линия = 100 μm. 

 

На 35 и 49-дневна възраст tunica mucosa беше ясно видим слой. 

Либеркюновите жлези бяха с широко дъно, образувани от lamina 

epithelialis mucosae и lamina propria mucosae. Tunica submucosa беше 

разположена между lamina muscularis mucosaе и tunica muscularis. Tunica 

serosa беше най-външният тъканен слой (Фигура 17). 
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Фигура 17. Слабинно черво (ileum) при Бронзова пуйка (възраст – тридесет и 

пет дни). (1) чревен епител; (2) lamina propria mucosae; (*) дъно на 

Либеркюнова жлеза; (3) lamina muscularis mucosae; (4) tunica submucosa; (5) 

tunica muscularis – циркулярен (вътрешен) слой; (6) tunica muscularis – 

лонгитудинален (външен) слой. Трихромно оцветяване по Масон.  

Линия = 100 μm. 

 

При следващата възрастова група (56-дневна възраст) lamina 

propria в илеума формираше основата на чревните власинки. В нея бяха 

установени gll. intestinales. Lamina muscularis mucosae представляваше 

тънка гладкомускулна пластинка. Tunica submucosa беше наблюдавана 

между tunica mucosa и tunica muscularis. Tunica muscularis се състоеше от 

гладка мускулна тъкан, обособена в два подслоя. Tunica serosa беше най-

външният слой на чревната стена (Фигура 18).  
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Фигура 18. Слабинно черво (ileum) при Бронзова пуйка (възраст – петдесет и 

шест дни). (1) lamina epithelialis mucosae; (2) lamina propria mucosae; (3) 

Либеркюнова жлеза; (4) tunica muscularis – циркулярен (вътрешен) слой; (5) 

tunica muscularis – лонгитудинален (външен) слой. Хематоксилин/Еозин. 

Линия = 500 μm. 

 

На 90, 120 и 240-дневна възраст стената на илеума беше изградена 

от tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis и tunica serosa. 

Либеркюновите жлези се наблюдаваха и при тази възрастова група. Villi 

intestinales бяха със сравнително стеснена основа, формирана от 

съединителната тъкан на lamina propria mucosae. Lamina muscularis 

mucosaе и tunica submucosa бяха неясно обособени. Tunica muscularis 

представляваше широк и ясно видим гладкомускулен слой, разположен 

под tunica serosa (Фигура 19). 
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Фигура 19. Слабинно черво (ileum) при Бронзова пуйка (възраст – деветдесет 

дни). (1) lamina epithelialis mucosae; (2) lamina propria mucosae; (3) 

Либеркюнови жлези; (4) tunica muscularis; (5) чашковидни клетки. 

Хематоксилин/Еозин. Линия = 200 μm. 

 

При оцветяване на хистологични препарати от слабинно черво по 

метода на Ван Гизон, ние установихме, че lamina epithelialis mucosae и 

двата подслоя на tunica muscularis бяха с жълт цвят. Lamina propria, 

tunica submucosa и tunica serosa бяха оцветени в розов цвят (Фигурa 20). 
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Фигура 20. Слабинно черво (ileum) при Бронзова пуйка (възраст –четиридесет 

и девет дни). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) lamina muscularis mucosae; 

(4) tunica submucosa; (5) tunica muscularis – циркулярен  (вътрешен) слой; (6) 

tunica muscularis – лонгитудинален (външен) слой; (7) tunica serosa. Ван Гизон. 

Линия = 500 μm. 

 

 

 

IV. 4. Микрометрични резултати 

Височината на villi intestinales в трите сегмента на тънкото черво 

(duodenum, jejunum и ileum) нараствашe интензивно във възрастов аспект 

(р<0.05). Тези промени бяха по-бързи в дванадесетопръстника и празното 

черво, в сравнение със слабинното черво. Височината на чревните вили в 

дванадесетопръстника и празното черво през целия период на 

изследването нарастваше 7.8 пъти, докато същият показател при 

слабинното черво – 6.4 пъти. През периода от 1-ви до 35-ти ден 

височината на чревните въси в трите сегмента (дуоденум, празно и 

слабинно черво) нарастваше около три пъти (Таблица 3). 

 



41 
 

Таблица 3. Височина на villi intestinales в тънките черва при Бронзовата 

пуйка. 

Височина на villi intestinales (µm) 

Възраст (дни) Duodenum Jejunum Ileum 

1 300.37 ± 36.24A 208.56 ± 28.31A 170.64 ± 18.93A 

7 589.12 ± 30.02B 378.54 ± 50.25B 307.33 ± 20.31B 

14 702.86 ± 31.86C 475.58 ± 17.56C 450.76 ± 22.56C 

28 844.02 ± 29.07D 561.86 ± 15.35D 485.38 ± 17.76CD 

35 950.16 ± 30.64D 668.67 ± 19.53E 517.80 ± 20.34D 

49 1400.35 ± 31.21E 720.45 ± 15.68E 652.92 ± 16.34E 

56 1460.71 ± 21.18E 976.54 ± 24.76F 710.12 ± 26.63F 

90 1560.28 ± 25.13EF 1104.97 ± 31.56G 925.75 ± 28.47G 

120 1676.99 ± 22.38F 1186.13 ± 27.63G 1145.83 ± 30.74H 

240 2348.76 ± 32.48G 1628.04 ± 31.22H 1220.76 ± 40.56H 

A-H Стойностите в една колона без общ суперскрипт притежават статистически 

достоверна разлика при p < 0.05. 

 

Широчината на villi intestinales в трите сегмента на тънкото черво 

(duodenum, jejunum и ileum) показваше ускорени темпове на нарастване 

във възрастов аспект (р<0.05). Тези промени бяха по-интензивни и с 

приблизително равни стойности в дванадесетопръстника и празното 

черво, за разлика от слабинното черво. Широчината на чревните вили в 

дванадесетопръстника и празното черво през целия период на 

изследването нарастваше приблизително 3.6 пъти, докато същият 



42 
 

показател при слабинното черво – 3.2 пъти. През периода от 1-ви до 35-

ти ден най-бързи темпове на нарастване на широчината на чревните въси 

беше установена в дуоденума – 2.6 пъти, а с най-слаби темпове същият 

показател беше отчетен в илеума – 1.9 пъти (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Широчина на villi intestinales в тънките черва при 

Бронзовата пуйка. 

Широчина на villi intestinales (µm) 

Възраст 

(дни) 
Duodenum Jejunum Ileum 

1 65.07 ± 11.31A 62.83 ± 5.78A 58.02 ± 4.31A 

7 79.34 ± 16.91A 84.58 ± 25.36B 62.97 ± 6.28A 

14 96.91 ± 21.18B 110.98 ± 14.56C 75.28 ± 9.12B 

28 134.05 ± 22.78C 130.25 ± 12.45D 101.78 ± 8.64CD 

35 174.25 ± 21.16D 134.72 ± 15.28DE 109.49 ± 9.25D 

49 186.68 ± 18.69DE 147.28 ± 19.28EF 122.58 ± 10.25E 

56 193.48 ± 19.76EF 150.68 ± 14.78F 137.59 ± 12.24F 

90 205.86 ± 24.60F 195.45 ± 29.35GH 156.81 ± 9.42G 

120 218.73 ± 22.76G 205.12 ± 20.59H 174.73 ± 10.42H 

240 239.68 ± 25.86H 226.86 ± 18.76I 185.35 ± 12.76H 

A-H Стойностите в една колона без общ суперскрипт притежават статистически 

достоверна разлика при p < 0.05. 
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Получените данни, които касаеха площта на вилите, показваха че 

този показател се променяше във възрастов аспект по-осезаемо в 

дванадесетопръстника и йеюнума, в сравнение със слабинното черво. 

Измененията в числените стойности на вилусната площ показваха 

положителна корелация с телесното тегло на изследваните птици 

(коефициент на корелация R2 = 0.82 до 0.85). При дуоденума и празното 

черво площта нарасна 22 пъти, а при илеума – 20 пъти за целия период 

на изследването (Таблица 5). 
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Таблица 5. Площ на villi intestinales в тънките черва при Бронзовата 

пуйка. 

Площ на villi intestinales (x1000 µm2) 

Възраст 

(дни) 
Duodenum Jejunum Ileum 

1 12.84 ± 4.31A 12.75 ± 1.96A 10.42 ± 1.04A 

7 38.87 ± 5.63B 16.72 ± 2.95A 14.42 ± 2.86A 

14 49.67 ± 58.10B 37.14 ± 6.63B 25.78 ± 4.58B 

28 72.86 ± 5.91C 50.51 ± 10.15C 37.84 ± 7.17C 

35 81.65 ± 6.32C 68.32 ± 14.25D 52.62 ± 10.76D 

49 123.58 ± 34.25D 90.32 ± 10.29E 84.59 ± 12.34E 

56 143.28 ± 30.42E 118.75 ± 19.36F 98.75 ± 22.51F 

90 162.87 ± 27.83F 140.5235 ± 1.35G 112.35 ± 20.76F 

120 173.24 ± 21.25F 250.30 ± 20.01H 162.65 ± 24.42G 

240 262.64 ± 38.48G 261.01 ± 18.73H 200.78 ± 21.87H 

A-H Стойностите в една колона без общ суперскрипт притежават статистически 

достоверна разлика при p < 0.05. 

Дълбочината на криптите се повишаваше възрастово. Промените 

бяха по-интензивни в дуоденума и илеума, където криптите се развиваха 

по-бързо, в сравнение с йеюнума.  

В периодите от 1-ви до 28-ми ден, от 28-ми до 56-ти ден и от 56-

ти до 240-ти ден дълбочината на криптите в дуоденума и йеюнума 



45 
 

нарастваше средно от 1.45 до 1.5 пъти. В слабинното черво този 

показател нарастваше 1.5 пъти от 1-ви до 28-ми ден и от 28-ми до 56-ти 

ден, а от 56-ти до 240-ти ден – 1.7 пъти. За целият период на изследване 

дълбочината на криптите се повишаваше както следва: в дуоденума – 4.7 

пъти, в йеюнума – 4.5 пъти, илеум – 5.4 пъти (Таблица 6).  

Таблица 6. Дълбочина на чревните крипти в тънките черва при 

Бронзовата пуйка. 

 

Възраст 

(дни) 

Дълбочина на villi intestinales (µm) 

Duodenum Jejunum Ileum 

1 60.37 ± 4.25A 53.26 ± 5.85A 58.74 ± 4.25A 

7 70.34 ± 5.65B 65.34 ± 4.82B 70.89 ± 5.26B 

14 80.24 ± 6.98C 66.96 ± 6.45BC 80.25 ± 7.36C 

28 92.78 ± 8.12D 68.25 ± 7.98C 87.28 ± 8.14C 

35 110.90 ± 9.38E 104.02 ± 11.34D 110.56 ± 7.34D 

49 160.21 ± 4.03F 110.75 ± 10.59D 131.40 ± 9.52F 

56 170.26 ± 5.23F 152.38 ± 11.12E 152.38 ± 17.20G 

90 186.12 ± 7.24G 165.05 ± 15.37F 181.27 ± 20.35H 

120 197.21 ±13.96H 190.49 ± 22.14G 226.83 ± 18.26I 

240 279.67 ± 5.79I 238.45 ± 22.38H 311.56 ± 17.34J 

A-J Стойностите в една колона без общ суперскрипт притежават статистически 

достоверна разлика при p < 0.05. 
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Съотношението височина на чревните вили към дълбочина на 

криптите в дуоденума от 1-ви до 35-ти ден плавно нарастваше. От 35-ти 

до 240-ти ден този показател се понижаваше и оставаше почти 

константна величина до последната възрастова група.  

В празното черво съотношението височина на чревните вили към 

дълбочина на криптите от 1-ви до 28-ми ден нарастваше плавно, 

приблизително два пъти. След 28-мия ден до 240-тия ден леко се 

понижаваше и запазваше постоянни стойности. 

Съотношението височина на чревните вили към дълбочина на 

криптите в илеума нарастваше от 1-ви до 28-ми ден. На 28-ми ден 

достигна пикови стойности. След този период плавно се понижаваше и 

до 240-тия ден почти не се променяше (Таблица 7). 
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Таблица 7. Съотношение височина на villi intestinales към дълбочина на 

криптите в тънките черва при Бронзовата пуйка. 

 

Възраст 

(дни) 

височина на villi intestinales / дълбочина на крипти 

Duodenum Jejunum Ileum 

1 7.62 ± 0.75A 3.92 ± 0.26A 3.35 ± 0.17A 

7 8.42 ± 0.68B 5.87 ± 0.45B 4.35 ± 0.24B 

14 8.73 ± 0.88B 6.74 ± 0.68C 5.67 ± 0.39C 

28 11.82 ± 1.31C 7.01 ± 0.70C 6.21 ± 0.31C 

35 11.79 ± 1.27C 6.42 ± 0.58C 5.87 ± 0.41C 

49 8.77 ± 0.74D 6.58 ± 0.42C 5.81 ± 0.26C 

56 8.68 ± 0.84D 6.55 ± 0.26C 5.34 ± 0.17C 

90 8.57 ± 0.79D 6.61 ± 0.32C 5.39 ± 0.22C 

120 8.51 ± 0.75D 6.43 ± 0.42C 5.41 ± 0.39C 

240 8.68 ± 0.81D 6.56 ± 0.29C 5.36 ± 0.25C 

A-D Стойностите в една колона без общ суперскрипт притежават статистически 

достоверна разлика при  p < 0.05. 
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IV. 5. Хистохимични резултати 

IV. 5. 1. АВ/PAS оцветяване 

Дванадесетопръстник (duodenum) 

Чашковидните клетки се установяваха между ентероцитите, 

покриващи чревните вили и криптите на Либеркюн. Ядрата им бяха 

разположени в основата. 

На първия ден от излюпването чашковидните клетки бяха ясно 

видими между ентероцитите. Те продуцираха, неутрални и кисели 

гликозоаминогликани. Същевременно установихме наличие на единични 

клетки, съдържащи смесени гликозоаминогликани. Чревните крипти не 

бяха ясно обособени, а чашковидните клетки бяха разпределени по 

чревните въси (Фигура 21). 

 

 

Фигура 21. Дванадесетопръстник (duodenum) при Бронзова пуйка (възраст – 

един ден). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки със 

смесени гликозоаминогликани; (4) чашковидни клетки с неутрални 

гликозоаминогликани; (5) чашковидни клетки с кисели гликозоаминогликани. 

AB/PAS Линия = 100 μm. 
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През следващият възрастов период (7-дневна възраст), 

установихме, че чашковидните клетки придобиваха характерната си 

удължена форма. Те продуцираха, неутрални и кисели 

гликозоаминогликани. В сравнение с предходната възрастова група, 

чашковидните клетки, продуциращи смесени гликозоаминогликани 

увеличаваха броя си (Фигура 22). 

 

 

Фигура 22. Дванадесетопръстник (duodenum) при Бронзова пуйка (възраст – 7-

ми ден). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки със смесени 

гликозоаминогликани; (4) чашковидни клетки с неутрални 

гликозоаминогликани; (5) чашковидни клетки с кисели гликозоаминогликани. 

AB/PAS Линия = 50 μm. 

 

На 28-ми и 56-ти ден, чашковидните клетки запазиха своята 

характерна елипсовидна форма и локализация, между ентероцитите. При 

посочените възрасти, чашковидните клетки секретираха и трите вида 

гликозоаминогликани – кисели, смесени и неутрални. Чревните крипти 

бяха добре оформени лигавични образувания (Фигура 23). 



50 
 

 

Фигура 23. Дванадесетопръстник (duodenum) при Бронзова пуйка (възраст –

56-ти ден). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки със 

смесени гликозоаминогликани; (4) чашковидни клетки с неутрални 

гликозоаминогликани; (5) чашковидни клетки с кисели гликозоаминогликани. 

AB/PAS Линия = 50 μm. 

 

В късните възрастови периоди (120- и 240-дневна възраст), 

чашковидните клетки, изследвани в дуоденума при Бронзовата пуйка, 

притежаваха сходни хистохимични характеристики, описани в 

предходните възрастови групи. Клетките бяха локализирани между 

ентероцитите на чревната лигавица, тяхната форма беше овална, а ядрото 

им се разполагаше в базалната им част. Установихме наличие на клетки, 

синтезиращи трите вида гликозоаминогликани – кисели, неутрални и 

смесени (Фигура 24). 
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Фигура 24. Дванадесетопръстник (duodenum) при Бронзова пуйка (възраст – 

120-ти ден). (1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки със 

смесени гликозоаминогликани; (4) чашковидни клетки с неутрални 

гликозоаминогликани; (5) чашковидни клетки с кисели гликозоаминогликани. 

AB/PAS Линия = 50 μm. 

 

Празно черво (jejunum) 

На първия ден от излюпването на птиците, между ентероцитите в 

празното черво се наблюдаваха чашковидни клетки, които бяха със 

специфична овална форма. Установихме наличие на два секреторни типа 

клетки, според химичния състав на съдържащите се в тях 

гликозоаминогликани – кисели и неутрални. Чревните крипти не бяха 

добре обособени (Фигура 25). 
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Фигура 25. Празно черво (jejunum) при Бронзова пуйка (възраст – 1-ви ден). 

(1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки с неутрални 

гликозоаминогликани; (4) чашковидни клетки с кисели гликозоаминогликани. 

AB/PAS Линия = 50 μm. 

 

При следващите възрастови групи (7-ми и 14-ти ден) в празното 

черво при бронзовата пуйка установихме, както наличие на клетки, 

секретиращи кисели и неутрални гликозоаминогликани, така и на такива, 

които синтезираха смесени гликозоаминогликани. Формата на клетките 

беше силно удължена, с тясна базална част. Те се установяваха по 

протежението на чревните вили и в чревните крипти. (Фигура 26). 
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Фигура 26. Празно черво (jejunum) при Бронзова пуйка (възраст – 7-ми ден). 

(1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки със смесени 

гликозоаминогликани; (4) чашковидни клетки с неутрални 

гликозоаминогликани; (5) чашковидни клетки с кисели гликозоаминогликани. 

AB/PAS Линия = 50 μm. 

 

На 28-дневна възраст чашковидните клетки бяха силно уголемени. 

Установихме наличие на клетки, както с удължена, така и с овална форма. 

Ядрата им показваха базална локализация, а секреторните им гранули 

заемаха апикалната част на клетките. Синтезираните 

гликозоаминогликани бяха три вида – кисели, неутрални и смесени. 

Клетките бяха наблюдавани по протежението на чревните вили и 

чревните крипти (Фигура 27). 



54 
 

 

Фигура 27. Празно черво (jejunum) при Бронзова пуйка (възраст – 28-ми ден). 

(1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки със смесени 

гликозоаминогликани; (4) чашковидни клетки с неутрални 

гликозоаминогликани; (5) чашковидни клетки с кисели гликозоаминогликани. 

AB/PAS Линия = 50 μm. 

 

Във възрастов аспект (на 56-ти, 120-ти и 240-ти ден), ние не 

установихме изменение в хистохимичните характеристики и 

локализация на чашковидните клетки. Те притежаваха овална форма и се 

разполагаха между ентероцитите на чревните въси и крипти. Бяха 

разделени на три групи - клетки, продуциращи кисели, неутрални и 

смесени гликозоаминогликани (Фигура 28). 
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Фигура 28. Празно черво (jejunum) при Бронзова пуйка (възраст – 56-ти ден). 

(1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки със смесени 

гликозоаминогликани; (4) чашковидни клетки с неутрални 

гликозоаминогликани; (5) чашковидни клетки с кисели гликозоаминогликани. 

AB/PAS Линия = 100 μm. 

 

Слабинно черво (ileum) 

През първия ден от излюпването на птиците беше установен един 

клас секреторни чашковидни клетки, според химичния състав на 

съдържащите се в тях гликозоаминогликани – кисели. Наблюдаваните 

клетки бяха с овална форма и светлосиня цитоплазма. Единични 

чашковидни клетки се разполагаха по протежението на недобре 

развитите чревни крипти (Фигура 29). 
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Фигура 29. Слабинно черво (ileum) при Бронзова пуйка (възраст – 1-ви ден). 

(1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки с кисели 

гликозоаминогликани. AB/PAS Линия = 50 μm. 

 

При следващите възрастови група (на 7-ми и 14-ти ден) чревните 

въси бяха добре обособени. Чашковидните клетки бяха представени от 

един тип, а именно от такива, които секретират единствено кисели 

гликозоаминогликани. Тяхната локализация беше по дължината на 

въсите и криптите. Светлинномикроскопски чревните крипти бяха добре 

различими образувания на чревната лигавица (Фигура 30). 
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Фигура 30. Слабинно черво (ileum) при Бронзова пуйка (възраст – 7-ми ден). 

(1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки с кисели 

гликозоаминогликани. AB/PAS Линия = 100 μm. 

 

Хистохимичното изследване на слабинното черво при Бронзовата 

пуйка на 28 – ми и 56-ти ден от излюпването на птиците, показваше 

наличието на високи чревни вили, с добре различима вилозна 

повърхност. По цялото протежение на чревните въси се наблюдаваха 

чашковидни клетки със светлосиня цитоплазма, разположени между 

ентероцитите. Установените чашковидни клетки и при тези възрастови 

групи, секретираха единствено кисели гликозоаминогликани (Фигури 31 

и 32). 
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Фигура 31. Слабинно черво (ileum) при Бронзова пуйка (възраст – 28-ми ден). 

(1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки с кисели 

гликозоаминогликани. AB/PAS Линия = 100 μm. 

 

 

Фигура 32. Слабинно черво (ileum) при Бронзова пуйка (възраст – 56-ти ден). 

(1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки с кисели 

гликозоаминогликани. AB/PAS Линия = 50 μm. 
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При полово зрели птици (120 и 240-дневна възраст), установихме 

наличието на чашковидни клетки, секретиращи кисели 

гликозоаминогликани. Тяхната локализация беше подобна на тази, 

описана при останалите възрастови групи (между ентероцитите и по 

дължината на чревните въси, и криптите). Чашковидни клетки, 

произвеждащи неутрални и смесени гликозоаминогликани не се 

наблюдаваха в лигавицата на слабинното черво на изследваните птици от 

двете възрастови групи (Фигура 33). 

 

Фигура 33. Слабинно черво (ileum) при Бронзова пуйка (възраст –120-ти ден). 

(1) чревна въса; (2) чревен епител; (3) чашковидни клетки с кисели 

гликозоаминогликани. AB/PAS Линия = 50 μm. 

 

Гъстотата на чашковидните клетки в тънкочревната лигавица на 

дванадесетопръстника, празното и слабинното черво, беше отчетена в 1 

mm2 площ от надлъжно прерязани спрямо тяхната височина чревни вили. 

Гъстотата на чашковидните клетки, във възрастов аспект (от 1-ви до 240-

ти ден) показваше тенденция към намаляване, в различна степен в 

отделните сегменти на тънките черва.  
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През първите седем дни след излюпването на птиците, плътността 

на чашковидните клетки в дуоденума беше променлива и в диапазона от 

960±38.7 клетки на първи ден, до 601±26.4 клетки на седми ден. От седми 

ден количеството на чашковидните клетки в 1 mm2 лигавична площ 

намаляваше сравнително бързо (p<0.01) и достигна до стойности от 

376±11.3 клетки на 56-ти ден. На 90-дневна възраст, отчетохме стойности 

от 297±12.5, на 120-ти ден - 250±13.4 и на 240-ти ден - 168±9.8 

чашковидни клетки. 

Подобна тенденция беше наблюдавана в празното черво, където 

до 28-ми ден плътността на чашковидните клетки намаляваше 

незначително. Тези промени бяха най-силно изразени от 7-ми до 28-ми 

ден от излюпването (p<0.05). На 28-ми ден, плътността на чашковидните 

клетки в мукозата на празното черво беше 97±9.1 и показваше тенденция 

към повишаване до 56-дневна възраст. Гъстотата на тези клетки достигна 

130±18.7 клетки в 1mm2 на 56-ти ден. След този възрастов период, 

отчетохме следните стойности: на 90-ти ден - 110±10.8, на 120-ти ден - 

103±9.5 и на 240-ти ден - 98±9.9. 

В слабинното черво също отчетохме тенденция към намаляване на 

гъстотата на чашковидните клетки, която се наблюдаваше от първи ден 

(2367±135) до 14-ти ден (462±31.5). При следващите възрастови групи (от 

14-ти до 56-ти ден) се наблюдаваше повишаване на гъстотата на 

чашковидните клетки, достигайки стойности от 820±145.2 клетки в 1mm2 

на 56-ти ден. Най-голяма гъстота на чашковидните клетки беше отчетена 

в слабинното черво на 56-ти ден. След този възрастов период, отчетохме 

следните стойности: на 90-ти ден 680±38.8, на 120-ти ден - 705±37.4, на 

240-ти ден - 714±38.6. 

Наличие на негативна корелация беше отчетена между гъстотата 

на чашковидните клетки и дължината на дванадесетопръстника и 
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празното черво (r > –0.5; p<0.01). Тази зависимост показваше, че броят на 

чашковидните клетки в единица лигавична площ намаляваше с растежа 

на червата. Такава негативна корелация не беше установена в слабинното 

черво. 

В деня на излюпването гъстотата на чашковидните клетки в 1 mm2 

от площта на лигавицата в посока дуоденум, празно черво, илеум, 

варираше от 960 клетки в дуоденума, 1260 – в празното черво и до 2367 

клетки в слабинното черво  

През целия период на изследването в дуоденума и празното черво 

беше отчетено преобладаване на чашковидните клетки, продуциращи 

кисели (AB+) и смесени (AB/PAS+) гликозоаминогликани. 

Същевременно плътността на клетките, произваждащи неутрални 

(PAS+) гликозоаминогликани беше по-ниска и в двата сегмента (p<0.05). 

В слабинното черво отчетохме единствено чашковидни клетки, 

секретиращи кисели (AB+) гликозоаминогликани. 

В деня на излюпването в дванадесетопръстника, PAS+ 

позитивните клетки представляваха 11.9±2.6% от всички чашковидни 

клетки. Тяхната плътност беше относително висока при последната 

изследвана възрастова група – 240-ти ден – 25.5±12.7%. 

През първите четиринадесет дни количеството на AB+ 

позитивните чашковидни клетки се увеличаваше и достигна своя 

максимум (64.3±13.1%). 

В празното черво на първи ден установихме AB+ и PAS+ 

чашковидни клетки. Количеството на AB+ клетки в празното черво 

постепенно се увеличаваше от първия ден и достигаше максимални 

стойности на седем дневна възраст (78.3±14.2%). На седмия ден от 

излюпването на птиците, количеството на PAS+ клетките беше 4.5±0.7%, 

а на AB/PAS+ клетките – 17.2±4.8%. На 56-дневна възраст, 
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относителният дял на АВ+ и AB/PAS+ клетките беше почти еднакъв, а 

именно: АВ+ чашковидните клетки бяха 44.6±11.8%, а AB/PAS+ 

клетките, съответно - 45.1±10.2%. Гъстотата на PAS+ клетките беше най-

ниска – 10.3±1.1%. 

В слабинното черво при Бронзовата пуйка бяха установени 

единствено АВ+ позитивни чашковидни клетки, при всички възрастови 

групи. В този сегмент не отчетохме наличие на AB/PAS+ и PAS+ 

чашковидни клетки. 

При следващите изследвани възрастови групи птици (от 56-ти до 

240-ти ден) количеството на AB+ клетките в дуоденума и йеюнума 

намаляваше спрямо нарастващото количество на PAS+ клетките. 

Същевременно числеността на AB/PAS+ клетките оставаше относително 

константна (Фигури 34 и 35). 

 

 

Фигура 34. Съотношение на чашковидните клетки, съдържащи кисели, 

неутрални и смесени гликозоаминогликани (%±SEM) в лигавицата на 

дванадесетопръстника при Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 
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Фигура 35. Съотношение на чашковидните клетки, съдържащи кисели, 

неутрални и смесени гликозоаминогликани (%±SEM) в лигавицата на 

празното черво при Бронзовата пуйка от 1-ви до 240-ти ден. 

 

 

 

IV. 6. Ензимохистохимични резултати 

IV. 6. 1. Експресия на тъканната АФ в дванадесотпръстника при 

бронзовата пуйка 

Експресията на АФ в дванадесетопръстника при Бронзовата пуйка 

нарастваше от първи до четиринадесети ден. Тя беше най-значителна и 

равномерно проявена в апикалната част на епителните клетки, 

покриващи villi intestinales и чревните крипти. След този период, до 

тридесет и пети ден, епителните клетки показваха намаляваща АФ 

активност, като тя оставаше постоянна до двеста и четиридесети ден 

(Фигури 36 и 37, и Таблица 8). 
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Фигура 36. Експресия на тъканна АФ в дванадесетопръстника при Бронзова 

пуйка (възраст – 120-ти ден). (*) АФ експресия; (1) средна част на чревна въса; 

(2) основа на чревна въса; (3) gll. intestinales. по Gomori. Линия = 200 μm. 

 

 

Фигура 37. Експресия на тъканна АФ в дванадесетопръстника при Бронзова 

пуйка (възраст – 7-ми ден). (*) АФ експресия; (1) чревна въса; (а) връх на 

чревна въса; (b) средна част на чревна въса; (с) основа на чревна въса; (2) gll. 

intestinales; (3) lamina muscularis mucosae; (4) tunica muscularis. по Gomori. 

Линия = 200 μm. 
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IV. 6. 2. Експресия на тъканната АФ в празното черво при Бронзовата 

пуйка 

Ензимохистохимичното изследване на празното черво при 

Бронзовата пуйка показа, че най-значителна експресия на тъканна АФ се 

наблюдаваше в апикалната част на епителни клетки, покриващи чревните 

въси, в периода от първи до двадесет и осми ден. Тази експресия беше 

по-слаба от същата, отчетена в дванадесетопръстника. При следващите 

възрастови групи активността на ензима се понижаваше и оставаше 

почти постоянна до двеста и четиридесети ден (Фигура 38 и Таблица 8). 

 

 

Фигура 38. Експресия на тъканна АФ при Бронзова пуйка в празното черво 

при бронзова пуйка (възраст –14-ти ден). (*) алкалнофосфатазна експресия; (1) 

чревна въса; (2) gll. intestinales; (3) lamina muscularis mucosae. по Gomori. 

Линия = 100 μm. 
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IV. 6. 3. Експресия на тъканната АФ в слабинното черво при Бронзовата 

пуйка 

Експресията на тъканната АФ в слабинното черво при Бронзовата 

пуйка беше най-значителна и нарастваше подобно на същата, отчетена в 

дванадесетопръстника и празното черво в първите възрастови периоди 

(от първи до четиринадесети ден). Активността на ензима беше 

значително по-слаба от активността, наблюдавана в 

дванадесетопръстника и празното черво (Фигури 39 и 40, и Таблица 8). 

 

 

Фигура 39. Експресия на тъканна АФ в слабинното черво при Бронзова пуйка 

(възраст – 14-ти ден). (*) АФ експресия; (1) чревна въса; (2) чревна крипта. по 

Gomori. Линия = 200 μm. 
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Фигура 40. Експресия на тъканна АФ в слабинното черво при Бронзова пуйка 

(възраст – 56-ти ден). (*) АФ експресия; (1) чревна въса; (2) чревна крипта. по 

Gomori. Линия = 50 μm. 

 

 

 

Таблица 8. АФ активност в дванадесетопръстника, празното и 

слабинното черво при Бронзова пуйка (възраст от 1-ви до 240-ти ден), 

според интензитета на ензимната реакция. 

орган В Ъ З Р А С Т (д н и) 

1 7 14 28 35 49 56 90 120 240 

duodenum ++ +++ ++++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

jejunum + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

ileum + ++ ++ + + + + + + + 

*Интензитет на ензимната реакция: „+“ средна по степен; „++“ позитивна; 

„+++“ силна; „++++“; много силна. 
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V. ИЗВОДИ 

1. Относителното тегло на празното черво при Бронзовата пуйка 

нараства най-интензивно през първите две седмици след излюпването, в 

сравнение със същия показател, отчетен за дванадесетопръстника и 

слабинното черво през същия възрастов период. 

2. Относителната дължина на тънките черва беше най-висока при 

всички изследвани сегменти в периода от седми до четиринадесети ден, 

като пиковите стойности бяха отчетени на седми ден.  

3. През периода от първи до четиринадесети ден периметърът на 

тънките черва нарастваше с най-високи темпове при слабинното черво, 

следван от йеюнума и дуоденума.  

4. Тънките черва при бронзовата пуйка притежават четири слоя: 

tunica mucosa, tela submucosa, tunica muscularis и tunica serosa. Tunica 

mucosa притежаваше lamina epithelialis, lamina propria и lamina 

muscularis mucosae. 

5. През първия ден след излюпването на птиците, епителните 

клетки в lamina epithelialis са овални. Към седмия ден, клетките 

придобиват призматична форма с изразен морфологичен поляритет. 

6. Височината на чревните вили в дванадесетопръстника и 

празното черво през целия период на изследването нарастваше 7.8 пъти, 

докато същият показател при слабинното черво – 6.4 пъти. 

7. През периода от 1-ви до 35-ти ден най-бързи темпове на 

нарастване на широчината на чревните въси беше установена в 

дуоденума – 2.6 пъти, а с най-слаби темпове същият показател беше 

отчетен в илеума – 1.9 пъти 

8. Получените данни за площта на вилите са 

правопропорционални на измененията в широчината и височината на 

изследваните чревни структури. 
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9. Стойностите, касаещи дълбочината на чревните крипти в 

дванадесетопръстника, йеюнума и слабинното черво нарастваха по-

интензивно в първите 90 дни след излюпването. Най-бързи темпове на 

нарастване бяха характерни за криптите в илеума. 

10. Съотношението височина на чревните вили към дълбочина на 

криптите в дуоденума нарастваше от 1-ви до 35-ти, а в празното черво и 

илеума – до 28-ми ден. След достигане на пиковите стойности при 

споменатите възрасти, посоченият показател в трите чревни сегмента 

оставаше почти константна величина до последната изследвана 

възрастова група. 

11. Негативна корелация беше отчетена между гъстотата на 

чашковидните клетки и дължината на дванадесетопръстника и празното 

черво. Тази зависимост показваше, че броят на чашковидните клетки в 

единица лигавична площ намаляваше с растежа на червата. Такава 

негативна корелация не беше установена в слабинното черво. 

12. През целия период на изследването в дуоденума и празното 

черво беше отчетено преобладаване на чашковидните клетки, 

продуциращи кисели и смесени гликозоаминогликани. Същевременно 

плътността на клетките, произваждащи неутрални гликозоаминогликани 

беше по-ниска и в двата сегмента. В слабинното черво бяха установени 

единствено чашковидни клетки, секретиращи кисели 

гликозоаминогликани. 

13. Най-значителна експресия на тъканна АФ се наблюдаваше в 

епителните клетки на дванадесетопръстника. Тя беше по-слаба в 

празното черво и най-слабо проявена в илеума. В трите чревни сегмента 

беше отчетена висока активност на ензима през първите две седмици от 

излюпването (от 1-ви до 14-ти в дуоденума и слабинното черво, и от 1-ви 

до 28-ми ден – в празното черво). 
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VI. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ 

Оригинални приноси 

1. Представени са подробни морфологични, морфометрични, 

хистохимични и ензимохистохимични данни за тънките черва при 

Бронзовата пуйка, във възрастов аспект.  

2. Получени са резултати за плътността на чашковидните клетки 

в тънките черва при Бронзовата пуйка, за тяхното съотношение и вида на 

гликозоаминогликаните, секретирани от тях. Тези показатели са 

проследени във възрастов аспект. 

3. Получените данни от ензимохистохимичното изследване 

представят информация за активността на тъканната АФ в тънките черва 

при Бронзовата пуйка във възрастов аспект. 

 

Потвърдителни приноси 

1. Установени са анатомичните особености на тънките черва при 

Бронзовата пуйка. 

2. Описани са хистоструктурните особености на тънките черва 

при Бронзовата пуйка. 

3. Представени са някои хистохимични особености на тънките 

черва при Бронзовата пуйка. 
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РЕЗЮМЕ 

Храносмилателният канал при Бронзовата пуйка е динамично 

развиваща се органна система. Той се развива интензивно след периода 

на излюпването. Теглото на тънките черва нарастваше по-бързо в 

сравнение с телесното тегло. При хистологичното изследване 

установихме, че тънките черва притежаваха четири слоя: tunica mucosa, 

tela submucosa, tunica muscularis и tunica serosa. tunica mucosa 

притежаваше lamina epithelialis, lamina propria и lamina muscularis 

mucosae. Чревните вили бяха лигавични образувания върху луминалната 

повърхност на чревната стена. Lamina epithelialis беше изградена от 

еднослоен призматичен епител. През първия ден след излюпването на 

птиците, епителните клетки бяха с овална форма. По-късно клетките 

придобиваха призматична форма. В дванадесетопръстника освен 

Либеркюнови жлези, в tela submucosa се разполагаха gll. submucosae 

intestinales. Височината и широчината на чревните вили нарастваше във 

възрастов аспект. Тези промени се наблюдаваха в трите сегмента на 

тънкото черво. Височината на чревните вили в йеюнума и илеума беше 

по-висока от тази в дуоденума. Стойностите на площта на вилите бяха 

правопропорционални на измененията в тяхната широчина и височина. 

Интензитетът на нарастване на чревните крипти в първите 90 дни беше с 

близки стойности в дуоденума, а най-бързи темпове на нарастване бяха 

установени за криптите в илеума. Съотношението височина на чревните 

вили към дълбочина на криптите се повишаваше в първите 28 дни за 

всички сегменти на тънкото черво. 
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SUMMARY 

The digestive tract of the Bronze Turkey is a dynamically developing 

organ system. It develops intensively after the hatching period. The weight of 

the small intestine was growing faster than the weight of the body. Histological 

examination revealed that the small intestine had four layers: tunica mucosa, 

tela submucosa, tunica muscularis and tunica serosa. Tunica mucosa had 

lamina epithelialis, lamina propria and lamina muscularis mucosae. The 

intestinal villas were mucosal formations on the luminal surface of the 

intestinal wall. Lamina epithelialis was composed of a single layer of prismatic 

epithelium. On the first day after hatching, the epithelial cells were oval in 

shape. Later, the cells acquired a prismatic shape. In the duodenum, in addition 

to the Liberkyun glands, the tela submucosa contained gll. submucosae 

intestinales. The height and width of the intestinal villas increased with age. 

These changes were observed in the three segments of the small intestine. The 

height of the intestinal villas in the jejunum and ileum was higher than in the 

duodenum. The values of the area of the villas were directly proportional to 

the changes in their width and height. The growth rate of intestinal crypts in 

the first 90 days was similar in the duodenum, and the fastest growth rates were 

found for the crypts in the ileum. The ratio of the height of the intestinal villas 

to the depth of the crypts increased in the first 28 days for all segments of the 

small intestine. 

 

 

 

 


